SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Okresní sdružení hasičů OLOMOUC
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc
konaného dne 2. 3. 2019 v Příkazích
Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 89 delegátů sborů)

Hosté:

Členové VV OSH Olomouc
Členové OKRR a další dle presenční listiny hostů

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc za uplynulé období
6. Zpráva OKRR
7. Návrh rozpočtu na rok 2019 + výsledek hospodaření za rok 2018
8. Informace k plnění úkolů SDH a okrsků
9. Organizační a různé
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Olomouc br. Ing. L. Pluháček, přivítal ředitele HZS OLK plk.
Ing. Karla Kolaříka, Ing. Petra Vránu (náměstek hejtmana), Mgr. Alenu Hložkovou (vedoucí
oddělení KŘ OLK), Ing. Jana Langra (SmOL), starostku KSH a OSH Olomouc se. V. Švubovou
a všechny zástupce SDH okresu Olomouc.
Shromáždění řídil člen VV OSH Olomouc br. Ing. Lukáš Pluháček. Minutou ticha byla uctěna
památka zesnulých členů SH ČMS a příslušníků HZS ČR.
ad. 2.
Jednání je přítomno dle prezenční listiny 89 delegátů ze 135 SDH (65,9 % účast delegátů) sborů
okresu Olomouc. Pro hlasování tedy 89 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Pro: 89
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program schválen
ad. 3.
Návrh složení mandátové komise – komise navržena v obsazení členů OKRR a to br. Jan Konar,
br. Milan Vysloužil (SDH Horka), br. Zbyněk Cenkl (SDH Bohuňovice), se. Čestmíra Spurná
(SDH Náměšť na Hané)
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 89
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Návrh na složení návrhové komise: br. M. Dostál (SDH Blatec), Ing. br. Zbyněk Brázdil (SDH
Hlubočky), br. Marek Stratil (SDH Náměšť na Hané)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 89
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 88

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: se. Daniela Gregorová (SDH Tršice) a se. Anna Majerová (SDH
Velký Týnec)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 89
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pracovní komise, zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.
ad. 4.
Úkoly a usnesení z podzimního Shromáždění představitelů SDH okresu (3. 11. 2018) byly
splněny takto:
-účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na
dnešním jednání SP SDH OSH Olomouc – splněno
-všem sborům, které si nesplnily úkoly z minulého usnesení, učinit tak co nejdříve – v plnění
-všem sborům, které chtějí mít své sportovní akce zařazeny do kalendářů OSH, aby požadované
termíny zaslaly na OSH Olomouc následovně: mládežnické akce, nejpozději do 31. 12. 2018
dospělácké akce, nejpozději do 31. 01. 2019 – splněno
- výborům SDH, včas vyplnit a odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2018 v centrální evidenci
– splněno částečně
ad. 5.
- před vlastní m bodem předány vyšší vyznamenání členům SDH okresu Olomouc
= zpráva starostky OSH Olomouc se. V. Švubové k činnosti OSH Olomouc.
Příloha č.1
ad. 6.
= zpráva předsedy Okresní kontrolní a revizní rady br. Jana Konara
Příloha č.2
ad. 7.
- zprávu hospodaření za rok 2018 OSH Olomouc; návrh rozpočtu na rok 2019
Příloha č.3
= Schválení plnění rozpočtu za rok 2018:
Pro: 89
Proti: 0
= Návrh rozpočtu na rok 2019:
Pro: 89
Proti: 0

Zdržel se: 0
Zdržel se: 0

ad. 8.
se. V. Švubová podala informace k plnění úkolů SDH
- 2 SDH nezaplaceny příspěvky – Slatinice a Véska
ad. 9.
- možnost odkupu použitého tartanu od p. Hrabala (Lokomotiva Ol.) tel.: 605 134 781
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- chyby v reg. čísle sboru při vyplňování přílohy k reg. listu – číslo začíná 712… (3805…je
špatně)
- v příloze k reg. listu v kolonce „razítka používané s podpisy“ musí být pouze otisk používaných
razítek (ne podpisy – ty jsou v řádcích u jednotlivých osob)
- tiskopis o majetku a závazcích - stav majetku a prostředků vyplňujte v tis. Kč (v pokladně je
hodnota financí 6600,- vyplníte pouze „7“)
- úrazy nutno hlásit na sekretariát OSH – pojišťovny si tyto informace ověřují, zda-li úraz
proběhl
ad. 10.
Mgr. Alena Hložková (oddělení KŘ OLK) – podala informace k dotačním titulům pro SDH
Ing. Jan Langr (SmOl) – poděkoval za práci, která u většiny členů sborů probíhá v jejich volném
čase
plk. Ing. Karel Kolářík – vyzdvihl podporu OLK, měst i obcí směrem k HZS a SDH; v roce ze
státních dotací získá OLK 6 CAS; v areálu PS Olomouc vzniká nové sportovní hřiště, které po
dokončení lze využít k trénování kolektivů reprezentující OLK; závěrem popřál všem hodně
štěstí při hasičské činnosti
br. Mojmír Dostál (OOPR Olomouc) – soutěž PO očima dětí – práce odevzdat na sekretariát do
10.3.2019
ad. 11.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:
Usnesení přijato.

Pro: 89

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad. 14.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová srdečně poděkovala za vykonanou práci,
hostů a všem zástupcům za účast.
v Příkazích, 3. března 2019

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

Ověřovatelé zápisu: se. Daniela Gregorová

se. Anna Majerová
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Usnesení z SP SDH OSH Olomouc konaného dne 2. 3. 2019 v sále hotelu Záložna
v Příkazích
Po projednání všech bodů programu shromáždění, doplnění návrhů a připomínek z diskuze bylo
přijato toto usnesení:
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
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání SP SDH, úkoly č. 1, 3 – splněno, č. 2 - v plnění, č.
4 - částečně
- zprávu starostky OSH se. Švubové za uplynulé období
- zprávu vedoucího OKRR br. Konara
- předání ocenění vyznamenaným členům
- informaci starostky o plnění základních úkolů SDH a okrsků
- informaci starostky povinnostech SDH a vyplňování potřebných dokumentů
- informaci k restaurování hasičských stříkaček a představení firmy ENETEX p. Ing. Divilem
- diskusní příspěvky hostů dnešního jednání SP SDH
- diskusní příspěvek vedoucího OORP
2. Schvaluje
- program dnešního jednání SP SDH okresu Olomouc
- volbu mandátové komise pro dnešní jednání
- volbu návrhové komise pro dnešní jednání
- volbu ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
- volbu zapisovatele dnešního jednání
- výsledek hospodaření OSH Olomouc za uplynulý rok 2018
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2019
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
- sborům, které budou mít letos oslavy výročí založení, nahlásit termíny oslav na OSH
Z: výbor sboru
T: do 10. března 2019

Vypracovala návrhová komise

tel.: 737 908 221

www.oshol.hasici-ol.cz

e-mail: osh.olomouc@seznam.cz

