SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

ZÁPIS
ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů Okresního sdružení hasičů
Olomouc, konaného dne 3. března 2018 v sále hotelu Záložna v Příkazích.
Přítomni:

dle prezenčních listin

Hosté:

starosta obce Příkazy Ing. Jaroslav Sívek, člen ÚVV SH ČSM br. Jiří Zips,
1. náměstek hejtmana Ol. kraje Ing. Jan Zahradníček, 2. náměstek hejtmana Ol. kraje
Mgr. Dalibor Horák, starostka KSH a OSH Olomouc, se. Vlastimila Švubová.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášeníschopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc
6. Zpráva OKRR
7. Návrh rozpočtu na rok 2018 a výsledek hospodaření za rok 2017
8. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
9. Organizační a různé
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr
1.) Ing Lukáš Pluháček, člen VV pověřený řízením schůze, přivítal zúčastněné hosty a zástupce sborů
okresu. Schůze byla, v souvislosti s uctěním památky zesnulých hasičů, zahájena minutou ticha.
2.) Předseda OKRR br. Jan Konar sdělil, že ze 135 sborů okresu je přítomno 82 zástupců sborů, což
znamená 60,3 % účast. Jednání je tedy usnášení schopné.
Dále byl přednesen návrh programu jednání. K návrhu nezazněly připomínky.
Hlasování o schválení programu jednání:
pro: 82
proti:0

zdrželi se: 0

3.) Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů:
Předneseny návrhy na obsazení komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Mandátová komise:
předseda: Jan Konar, členové: Milan Vysloužil, Zbyněk Cenkl, Petra Gbelcová
Hlasování o schválení návrhu složení mandátové komise: pro: 82
proti: 0

zdrželi se: 0

Návrhová komise:
předseda: Mojmír Dostál, členové: Zbyněk Brázdil, Petr Kohoutek, Marek Stratil
Hlasování o schválení návrhu složení návrhové komise: pro: 82
proti: 0

zdrželi se: 0

Zapisovatel:
Petr Bartuněk
Hlasování o schválení návrhu zapisovatele:

pro: 82

proti: 0

zdrželi se: 0

Ověřovatelé zápisu:
Petr Zmeškal, David Gbelec
Hlasování o schválení návrhu ověřovatelů zápisu:

pro: 82

proti: 0

zdrželi se: 0

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
4.) Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc:
Účastníkům jednání uložena povinnost informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění
na jednání SP SDH OSH Olomouc
Z: všichni zúčastnění
T: co nejdříve
SPLNĚNO
Všem sborům uložena povinnost plnit si řádně úkoly vyplívající ze stanov SH ČMS, odevzdat včas
všechny potřebné dokumenty a uhradit členské příspěvky v daném termínu
Z: výbor sboru
T: dle požadovaných termínů
SPLNĚNO
Všem zájemcům o zařazení jejich akcí do kalendářů OSH Olomouc uložena povinnost dodat tyto
návrhy na OSH následovně:
do kalendáře mladých hasičů, nejpozději do 31. 12. 2017
do kalendáře dospělých, nejpozději do 31. 1. 2018
Z: výbor sboru
T: dle požadovaných termínů
SPLNĚNO
Všem sborům uložena povinnost vkládat fotky do centrální evidence, pro členy sportovních družstev a
dalším členům, kterým chtějí vystavit nové průkazky
Z: výbor sboru
T: nejpozději do 30. 4. 2018
V PLNĚNÍ
5.) Zpráva OSH Olomouc:
Úvodem starostka vyhodnotila soutěž „O nejvíce odkrvený sbor“. Všechny zúčastněné sbory byly
oceněny. Starostka poděkovala zástupcům sborů za účast v soutěži.
Výsledné pořadí sborů:
1. SDH Medlov
5. SDH Trusovice
2. SDH Velký Újezd
6. SDH Ješov
3. SDH Blatec
7. SDH Droždín
4. SDH Senice na Hané
Dále byla všem přítomným ženám předána kytice k MDŽ.
Ve své zprávě starostka OSH zhodnotila kulturní a sportovní akce pořádané okresním sdružením a
vyzdvihla vstřícný přístup sborů při řešení administrativních záležitostí. Dále přednesla termíny akcí
pořádaných OSH Olomouc v letošním roce, pozvala přítomné na ples OSH a požádala o zajištění ceny
do tomboly tohoto plesu. Upozornila na nutnost nahlásit počty seniorů, kteří se zúčastní setkání seniorů.
Závěrem poděkovala za vstřícný přístup a spolupráci Olomouckému kraji, HZS Olomouckého kraje,
Statutárnímu městu Olomouc a obci Příkazy.
Zprávy OOR budou uveřejněny na webu OSH.
6.) Zpráva OKRR:
Předseda OKRR, br. Jan Konar, ve zprávě kladně hodnotil čerpání a řádné vyúčtování dotací, zmínil
rovnost členů při plnění úkolů spojených s organizací akcí OSH, zdůraznil nutnost práce s novými
stanovami sdružení a omezení prodeje lihovin na sportovních akcích SDH. Závěrem zhodnotil úroveň
VH sborů.
7.) Návrh rozpočtu na rok 2018 a výsledek hospodaření za rok 2017:
Starostka přednesla příjmové a výdajové položky rozpočtu OSH a jejich srovnání se skutečností.
Hlasování o schválení hospodaření OSH v roce 2017:
pro: 82
proti: 0
zdrželi se: 0
Starostka dále přednesla návrh příjmových a výdajových položek rozpočtu OSH na rok 2018.
Hlasování o schválení návrhu hospodaření OSH na rok 2018: pro: 82 proti: 0
zdrželi se: 0
8.) Informace k plnění úkolů SDH a okrsků:
Ke dni konání jednání mají všechny SDH splněny své povinnosti. Starostka OSH prosí zástupce sborů o
dodržování termínů pro odevzdání hlášení o činnosti a úhradě čl. příspěvků.
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Dále zmínila, že v souvislosti s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů je aplikace Centrální
evidence zajištěna.
Zdůraznila termín odevzdání Přehledu o majetku a závazcích na OSH do 31.5.2018.
9.) Organizační a různé:
OSA – pokud není na akcích vybíráno vstupné, nehlásíme produkci OSA a neplatíme poplatek.
Fotky CE – staré průkazy platí do konce roku 2018, v této souvislosti zdůrazněna nutnost nahrát fotky
členů do CE do 30.4.2018.
Přihlašování a odhlašování členů – pouze prostřednictvím kanceláře OSH, na úrovni sborů tato
možnost zrušena.
Ples OSH – proběhne 23.3.2018 v RCO Olomouc, zaznělo pozvání a prosba o zajištění sponzorského
daru do tomboly plesu.
Den seniorů – proběhne 21.6.2018 v Přáslavicích. Zástupcům sborů uložena povinnost informovat
seniory o této akci a zajistit jejich odvoz na setkání.
Oslava 100 let Československa – proběhne 22.9.2018 na Horním nám. v Olomouci. Součástí oslavy
bude předání stuh k praporům sborů ze strany Ol. kraje a Statutárního města Olomouc.
Okresní kolo v PS – otevřeno pro všechna družstva mužů a žen, která se zúčastní okrskových kol.
Slučování okrsků – nutno v souvislosti se snížením počtu SDH, s nutností registrace okrsků a s tím
spojené vyšší administrativní náročnosti na vedení okrsku.
10.) Diskuze:
V diskuzi pronesli zdravice všichni hosté.
Mojmír Dostál, předseda OORP zmínil termín pro odevzdání prací do soutěže POOD.
František Faltýnek, starosta SDH Střižov, žádá o modernizaci a zpřehlednění webových stránek OSH a
uveřejnění seznamu akcí OSH na tomto webu.
Vlastimila Švubová, starostka OSH – termíny akcí budou rozeslány na mail v následujícím týdnu.
Zbyněk Brázdil, člen VV OSH – web OSH v současné době běží na rozhraní HZS, které neumožňuje
závažnější zásahy do uspořádání webu. Na následujícím jednání VV OSH bude řešeno případné
zakoupení vlastní domény a nové uspořádání webu OSH.
Petr Kohoutek, SDH Loučany, poděkoval za práci OSH a VV a za vstřícný přístup pracovníků
kanceláře.
11.) Usnesení:
Předseda návrhové komise, br. Mojmír Dostál, přednesl návrh usnesení z jednání. Připomínky k návrhu
nezazněly.
Hlasování o přijetí návrhu usnesení:
pro: 82
proti:
zdrželi se:
13.) Závěr:
Starostka OSH se rozloučila s přítomnými zástupci sborů, poděkovala za jejich účast a jednání ukončila.
Zapsal:

Petr Bartuněk

……………………………

Správnost ověřil:

Petr Zmeškal

……………………………

David Gbelec

……………………………
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USNESENÍ
ze shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů Okresního sdružení hasičů
Olomouc, konaného dne 3. března 2018 v sále hotelu Záložna v Příkazích.
Po projednání všech bodů programu shromáždění, doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo přijato toto
usnesení:
1. Bere na vědomí
- zahájení dnešního jednání a přivítání hostů
- informaci br. Konara, že dnešní SP SDH je usnášeníschopné, přítomno 82 představitelů
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání SP SDH, úkoly č. 1, 2, 3 – splněno, č. 4 v plnění
- zprávu starostky OSH se. Švubové za uplynulé období
- vyhodnocení soutěže o odkrvený sbor
- předání kytek přítomným ženám k jejich nadcházejícímu svátku „MDŽ“
- zprávu vedoucího OKRR br. Konara
- informaci starostky k plnění základních úkolů SDH a okrsků
- informaci k oslavám 100. výročí založení Československa
- informaci ke slučování a registraci okrsků
- diskusní příspěvky hostů dnešního jednání SP SDH
- diskusní příspěvky přítomných členů
2. Schvaluje
- program dnešního jednání SP SDH okresu Olomouc
- volbu mandátové komise pro dnešní jednání
- volbu návrhové komise pro dnešní jednání
- volbu zapisovatele dnešního jednání
- volbu ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
- výsledek hospodaření OSH Olomouc za uplynulý rok 2017
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2018
3. Ukládá
- účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na dnešním
jednání SP SDH okresu Olomouc
Z: všichni zúčastnění
T: co nejdříve
- všem sborům odevzdat „Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2017“ na OSH Olomouc
Z: výbor sboru
T: nejpozději do 31. 5. 2018
- sborům nahrát fotky jednotlivých členů do centrální evidence
Z: výbor sboru
T: nejpozději do 30. 4. 2018
- starostům SDH, včas nahlásit účastníky na setkání seniorů v Přáslavicích
Z: starosta sboru
T: dle propozic na pozvánce
Vypracovala návrhová komise

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Příloha č. 1
Vážené sestry, bratři hasiči, vážení hosté,
opět se po půl roce setkáváme, abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období. Než přistoupíme
k vlastní zprávě, ráda bych vyhodnotila soutěž o odkrvený sbor. Některé sbory to pojaly tak, že nám
odkrvily jednoho nebo dva členy, kteří se zúčastnili opakovaně odběrů plazmy. To sice nebyl záměr této
soutěže, ale moc děkujeme za každou snahu pomoci potřebným. Takže nejúspěšněji odkrvený sbor, ve
kterém je odkrveno 19,05 % členů prvodárců, je SDH Medlov. Prosím zástupce sboru, aby si přišel převzít
symbolickou cenu. Na druhém místě s 15,91 % se umístil SDH Velký Újezd. Těsně na 3. místě s 15,15 %
SDH Blatec. 4 místo se 4,55 % SDH Senice na Hané. 5. místo se 4% SDH Trusovice no a 6. místo SDH
Ješov s 2,2% a 7. místo SDH Droždín. Ještě jednou moc děkuji za ochotu pomoci. Doufám, že i v letošním
roce se této akce zúčastníte v mnohém větším počtu.
Naši bratři z VV OSH si jako každý rok vzpomněli, že 8.března je MDŽ a malou kytičkou chtějí poděkovat
ženám, které jsou zde přítomné.
A teď již přejdu jako každé jaro k zhodnocení naší činnosti v číslech.
V současné době naše okresní sdružení čítá 135 sborů. Můžu konstatovat, že všechny sbory máme
zaregistrované a řádně zapsané. Děkuji Vám za vstřícné jednání i když toho někdy bylo opravdu moc.
Všechny sbory mají k dnešnímu dni zaplacené členské příspěvky na rok 2018 a podaná hlášení o činnosti za
rok 2017. Mimo jednoho sboru všichni odevzdali Přehled majetku a závazků za rok 2016. Děkuji všem za
spolupráci. K dnešnímu dni čítá OSH Olomouc 6055 členů z toho 1208 mladých hasičů, 1231 žen a 3616
mužů. Členů výjezdových jednotek je 1214 a připravovali se na 161 taktických cvičení. V loňském roce
jsme odpracovali 49868 hodin, pořádali jsme 719 kulturních akcí, schůzek mladých hasičů proběhlo 2685 a
soutěží mladých hasičů 433. Dospělí soutěžili na 973 soutěžích. Vyškoleno máme 58 rozhodčích, ale
bohužel, když pořádáme okresní kolo v PS, tak je jich pořád málo. Odborností Hasič III se pyšní 69 hasičů,
Hasič II 15 a Hasič I 10, Preventistů III 107 a Preventista II 57. Vedoucích mladých hasičů se jen v loňském
roce školilo kolem 60. Universitu dobrovolného hasiče absolvovalo 7 našich členů a Juni letos 35 mladých
hasičů z kraje z toho 13 z našeho okresu. Nemám tu velitele a strojníky jednotek, nositele dýchací techniky
atd. To jsou spoustu hodin, které věnujeme vzdělávání a zdokonalování. To nepočítám hodiny, které hasiči
tráví u výjezdů ať už k požárům nebo k dopravním nehodám, ale i k jiným událostem. Za to patří všem
veliké poděkování a úcta k Vaší práci. Slib, že se budeme snažit Vám tuhle činnost co nejvíce ulehčit a také
sehnat peníze na naši činnost hlavně pomoc při výchově mladé generace jsme doufám splnili k Vaší
spokojenosti. Po jednáních s Olomouckým krajem si mohlo 35 kolektivů mladých hasičů zažádat o 5 000 Kč
na materiální zabezpečení. Bohužel si v našem okrese zažádalo pouze 11 sborů a zbytek se nakupoval přes
okresy. Proto bude i v letošním roce nákup materiálu přes OSH a sbory si mohou vybrat ze tří navržených
materiálních prostředků.
I v letošním roce nás čeká spoustu práce. 23. března již IV. Hasičský ples, zde bych Vás opět požádala o
pomoc při získávání cen do tomboly od Vašich obcí, tak jako v minulosti. V dubnu CTIF pro mladé hasiče,
okresní kola v PS a hry Plamen, již páté Setkání ZH a seniorů, které si získalo velikou oblibu u našich
seniorů. To bylo vidět na počtu zúčastněných 180 seniorů. Jen prosím starosty sborů o nahlášení počtu
senioru, aby se nám nestalo to co loni, že přijelo 50 nenahlášených a jen díky pořádajícím ze Střeni se toto
operativně vyřešilo k plné spokojenosti všech přítomných. Mohla bych dále pokračovat, protože činnost
OSH je opravdu bohatá, ale zmíním se o největší akci, kterou v letošním roce pořádáme a to oslavu k 100.
výročí založení ČSR. Tato oslava proběhne na Horním náměstí v sobotu 22. září 2018 a já doufám, že se se
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svými prapory připojíte a této akce se v hojném počtu zúčastníte. V neděli budeme opět na Horním náměstí
a tentokrát ho zaplní naši mladí hasiči a proběhne vyhodnocení Okresní ligy mladých hasičů, které se
každým rokem zúčastní kolem 450 mladých hasičů se svými vedoucími a mnohdy s celou rodinou.
Podrobné zprávy z jednotlivých rad a VV OSH si můžete přečíst na našich stránkách.
Veliké poděkování za nadstandardní spolupráci patří Olomouckému kraji v čele s hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem, který pokračuje v načaté spolupráci a naší práce si váží. Veliké poděkování patří též oddělení
krizového řízení v čele s Mgr. Alenkou Hložkovou a jejím děvčatům, které pro nás mají opravdu hodně
trpělivosti a vždy jsou ochotny poradit a pomoci. To samé můžu říct o HZS Ol. kraje v čele s ředitelem plk.
Ing. Karlem Kolaříkem, kdykoliv se můžeme obrátit o pomoc a radu. Nemůžu vynechat ani SmOl., kde se
také snaží nám vyjít vstříc a finančně nás podpořit. A to největší poděkování patří obci Příkazy v čele se
starostou Ing. Sívkem, kteří nám každý rok poskytnou azyl na naše shromáždění. Nám všem bych přála víc
porozumění, tolerance a ohleduplnosti mezi námi všemi, vždyť tu „hasičinu“ děláme ve svém volném čase a
s láskou.
Vám všem děkuji za hodiny, které trávíte mimo své domovy ať už při zásazích, nebo výchovou mladé
generace, ale i přípravou různých kulturních akcí ve vašich obcích a městech. Děkuji Vám všem.
Švubová Vlastimila, starostka OSH
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Příloha č. 2
Vážená paní starostko, vážení zástupci jednotlivých sborů, milí hosté.
Jen několik málo měsíců uplynulo od podzimního shromáždění a opět se zde scházíme. Koncem roku
minulého a počátkem letošního roku proběhly ve sborech a posléze i v okrscích hodnotící valné hromady.
Mimo zhodnocení práce a vytýčení nových úkolů došlo v některých sborech i k výměnám na jednotlivých
postech ve výborech, někde dokonce i k výměně zcela radikální. Pojďme se společně podívat na toto období
podrobněji.
Velmi důležitou oblastí jsou v posledních letech dotační tituly. A to nejen u Vás, ve sborech, ale i na úrovni
OSH Olomouc, kde byly všechny dotace v řádném termínu vyúčtovány a k dnešnímu dni nebyly ze strany
poskytovatelů vzneseny námitky. Jen připomínám, že poskytovatelů je několik od úrovně ministerstev přes
úřad olomouckého kraje až po dotace ze statutárního města Olomouc a každá z dotací má svá specifika. I
díky těmto zdrojům jsme v rámci okresního sdružení pracovali s rozpočtem ve výši zhruba 1,95 milionu Kč.
Příjem z členských příspěvků tvoří necelých 30% z této sumy a zbylá část je tvořena z různých zdrojů. Za
takovýmto obnosem peněz je spousta práce, na které se podílí mnoho hasičů, počínaje starostkou OSH, ale i
mnoha dalšími. Některé z akci jsou již svým zaměřením výdělečné více – k takovýmto patřil třeba ples –
jiné jsou výdělečné méně, avšak i na nich je třeba celodenní aktivita. Zejména na soutěžích se v jednom dni
podílí na celkové přípravě a organizaci i více jak 30 hasičů, kteří od skorých ranních hodin až do pozdního
odpoledne plní své úkoly. Občas zaslechneme názory na nedostatek času, ale většina si práci rozdělí a na
úkolech se podílí. A je potěšitelné, že například člen ústřední odborné rady prevence SH ČMS neváhá a
mimo celodenní stánkový prodej doplňuje i toaletní papír na WC na stadionu Lokomotiva Olomouc. Tuto
skutečnost zmiňuji proto, že členové jsou si při této práci rovni a úkoly nejsou rozdělovány podle „počtu
frček“ na náramenících.
Prakticky průběžně je na duplicitní účetního programu prováděna kontrola účtování všech finančních toků a
na posledním jednání OKRR byla provedena stop kontrola pokladní hotovosti. Sečtený obnos mincí a
bankovek se shodoval s účetním stavem v pokladním deníku. Na přelomu roku byly provedeny inventury
majetku OSH Olomouc a majetku KSH Olomouc v trvalém užívání OSH Olomouc. Rámec rozpočtu roku
2017 byl v zásadě dodržen, byl vygenerován drobný přebytek. Příjmy a výdaje jsou v průběhu roku
projednávané na jednáních výkonného výboru. Vše se řídí schváleným ročním rozpočtem, v případě více
požadavků se po diskusi rozhodne o pořadí výdajů dle důležitosti.
Zde se obracím s dotazem na Vás – zástupce sborů – pracujete v souladu se Stanovami sdružení a na svých
valných hromadách schvalujete rozpočet? V některých sborech se pracuje po mnoho let dle zaběhnutých
pravidel a až po důkladnější kontrole ze strany kontrolních orgánů se objevují problémy. Mnohdy zcela
zásadní. Stanovy SH ČMS jsou propracovány do nejmenších podrobností, a pokud se jimi sbor řídí, pak
bude vše v pořádku. Nejedná se však jen o dodržování Stanov sdružení, ale i dalších zákonných norem.
Někdy není lehké upustit od zaběhnutých zvyklostí, jakou byl například prodej piva dospělým na soutěžích
mladých hasičů. Za sbor je před zákonem zodpovědný statutární zástupce, kterým je starosta sboru. Prosím –
uvědomte si to. Lépe je problémům předcházet, než je následně řešit a chyby napravovat.
Valná většina z Vás dělá hasičinu z vnitřního přesvědčení, ze snahy navázat na předchozí práci ve sboru
vykonávanou po mnoho generací. Pracujete ve svém volném čase a zdarma. Vím, že zde sděluji věci
mnohokrát vyřčené. Ale při mých osobních návštěvách ve sborech se mi dostávají do rukou dokumenty
velmi rozdílné kvality a rovněž i jednání - např. valné hromady - nemají vždy tu správnou úroveň. Apeluji
na Vás a žádám Vás – pokud může v odborné části nějakým způsobem okresní sdružení pomoci, sdělte nám
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Vaše požadavky. Jsem přesvědčený, že vhodně zvolené krátké opakovací školení ke konkrétním problémům
může Vaši úroveň práce významně pozvednout.
Závěrem bych rád poděkoval nejen členům OKRR za jejich celoroční práci. Poděkování patří i dalším
hasičům zvolených do orgánů okresního sdružení. V následujících měsících nám všem přeji zejména pevné
zdravé a chuť do plnění stanovených cílů.
Děkuji za pozornost
br. Jan Konar, předseda OKRR
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Příloha č. 3
NÁVRH ROZPOČTU OSH OLOMOUC 2018
Rozpočet Skutečnos
2018
t
230 000

PŘÍJMY:
1. Dotace MŠMT
2. Dotace MV

28 000

3. Dotace Olomoucký kraj

355 000

4. Dotace Statutární město Olomouc

125 000

5. Mládež - Ol. drak, Liga MH, Plamen (startovné)
6. Dospělí - TFC, Okresní kolo, (startovné)

50 000
8 000

7. Prodej Has. zboží

70 000

8. Provize HVP

15 000

9. Příspěvky na školení, zkoušky, apod.

20 000

10. Úroky z banky

100

11. Členské příspěvky

630 000

12. ples + prodejní stánek

50 000

13. MTZ kolektivu MH -Olomoucký kraj

190 000

Příjmy celkem:

1 821 100

VÝDAJE:
1. Mládež - Plamen, ZPV, CTIF

100 000

2. Mládež - Ol. drak, Liga MH

70 000

3. Dospělí - Okresní kolo v PS +Okresní kolo TFA

70 000

4. Dospělí - o putovní pohár

70 000

5. Požární ochrana očima dětí

8 000

6. AZH + senioři

20 000

7. Schůzovní činnost - OOR, školení, shromáždění představitelů

100 000

8. Provoz OSH (tel., int., pošta, kanc. potř., nájem, popl., materiál)

130 000

9. Autoprovoz - služební vozidlo + VW Transporter (časomíra)
10. Mzdy, dohody

80 000
560 000

11. Nákup hasičského zboží

60 000

12. Odvod čl. příspěvků ÚSH

110 000

13. Odvod čl příspěvků KSH

13 000

14. MTZ kolektivů MH -

50 000
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15. Dotace Ol. kraj MH

190 000

16. Oslava 100. výročí založení Československa
17. Ples

150 000
5 100

18. Rezerva
Výdaje celkem:
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Příloha č. 4
Plánované termíny akcí OSH Olomouc
na rok 2018
3. března

SO

SP SDH OSH Olomouc

Příkazy

23. března

PÁ

IV. Hasičský ples OSH Olomouc

RCO

22. dubna

NE

CTIF

Ol. - Lokomotiva

28. dubna

SO

Okresní kolo TFA

Ol. - Černovír

3. května

ČT

Krajské kolo TFA

RCO

13. května

NE

Okresní kolo hry Plamen

Ol. - Lokomotiva

17. května

ČT

Krajský Aktiv Zasloužilých hasičů

OSH Jeseník

29. května

ÚT

POOD vyhodnocení

OSH Olomouc

3. června

NE

Okresní kolo v PS

Ol. - Lokomotiva

8. - 10. června

Krajské kolo MH a dorostu

OSH Přerov

16. - 17. června

Krajské kolo v PS

Třinec

Senioři a ZH

Přáslavice

25. - 29. června

Dovolená ZH

Jánské Koupele

1. - 5. července

MČR dětí a dorostu

Plzeň

24. - 26. srpna

MČR V PS

Liberec

21. června

ČT

16. září

NE

Olomoucký drak

Ol. - Lokomotiva

22. září

SO

Oslava 100. výročí vzniku ČSR

Ol. - Horní nám.

22. září

SO

Putovní pohár OSH + TFC

Ol. - Lokomotiva

23. září

NE

Vyhodnocení Ligy MH

Ol. - Horní nám.

6. - 13. října

SO

ZPV

18. října

ČT

Starostové a velitelé okrsků

OSH Olomouc

Školení vedoucích MH a rozhodčí MH

J. Koupele

27. - 28. října
3. listopadu

SO

SP SDH OSH Olomouc

13. prosince

ČT

AZH
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Příloha č. 5
Plán práce VV OSH Olomouc 2018
9.1.2018

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace o konání VVH SDH
3. Příprava Shromáždění představitelů SDH 3. března 2018
4. Příprava kalendáře Ml. h. a PS
5. Přípravy na ples OSH 23. 3. 2018
6. Příprava školení starostů SDH 7. Stálé body

13.2. 2018

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Vyhodnocení plnění úkolů SDH (hlášení, čl. příspěvky)
3. Informace o průběhu VVH okrsků
4. Příprava Shromáždění představitelů SDH 3. března 2018
5. Výsledky hospodaření a inventur 2017
6. Přípravy na ples OSH 23. 3. 2018
7. Stálé body

13.3.2018

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Přehled odevzdaných tiskopisů platby čl. příspěvků
3. Informace z jednání OOR- průběh příprav Ligy, okresních kol, CTIF
4. Přípravy na ples OSH 23. 3. 2018
5. Příprava Shromáždění představitelů SDH 3. března 2018
6. Stálé body

10. 4. 2018

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Informace z jednání OOR- průběh příprav Ligy, okresních kol
3. Schválení OZ na Okresní kolo v PS a Okresní kolo hry Plamen
4. Příprava dne Seniorů 21. červen – Střeň
5. PO očima dětí 29. května 2018 (zasedačka)
6. Stálé body

3.5. 2018

12.6.2018

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Rozpočet na rok 2018, plán čerpání
3. Kontrola připravenosti Okresních kol v PS a Plamene
4. Příprava vyhodnocení PO očima dětí 29. 5. 2018
5. Informace garantů okrsků
6. Příprava dne Seniorů 21. června – Střeň
7. Stálé body
1. Kontrola plnění přijatých usnesení
3. Schválení OZ Olomoucký Drak
4. Zhodnocení Okresních kol, Kola Krajská
5. Informace OOR
6. Informace garantů okrsků
7. Stálé body
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14.8.2018

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Kontrola příprav Olomouckého draka 16.9. 2018
4. Kontrola příprav závěrečného vyhodnocení Ligy ml. hasičů
5. Schválení OZ ZPV, program na školení vedoucích ML.H.
5. Kontrola příprav O Putovní pohár OSH 22. 9. 2018
6. Stálé body

11.9.2018

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Informace garantů okrsků
3. Informace vedoucích OOR
4. Kontrola příprav Ol. Draka 16. 9. 2018
5. Kontrola příprav závěrečného vyhodnocení Ligy ml. hasičů 23. 9. 2018, ZPV
6. Kontrola příprav O Putovní pohár OSH 22. 9. 2018
7. Kontrola příprav ZPV 14. 10. 2017

9.10.2018

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Informace vedoucího OORM,zpráva za rok 2018, plán práce na rok 2019
3. Informace ved. OORV, zpráva za rok 2018, plán práce na rok 2019
4. Kontrola příprav setkání starostů a velitelů okrsků 18. 10. 2018
5. Kontrola příprav SP SDH 3. Listopadu 2018
6. Výsledky hospodaření ¾ 2018
7. Jmenování Inventarizační komise

20.11. 2018

1. Kontrola přijatých usnesení
2. Příprava AZH- 13. 12. 2018
3. Zhodnocení závěru roku
4. Stálé body

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

