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. 11. 2019 v Újezdu
Přítomni:

dle presenční listiny představitelů (přítomno 86 představitelů sborů)

Hosté:

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

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, vyhodnocení usnášeníschopnosti
3. Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Kontrola plnění usnesení z minulého SP SDH okresu Olomouc
5. Zpráva OSH Olomouc
6. Zpráva OKRR
7. Informace k volebním VVH
8. Informace k SD SDH 2020
9. Čerpání rozpočtu 1-10 /2019, výhled rozpočtu 202010
10. Organizační a různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

ad. 1.
Jednání zahájil jménem VV OSH Olomouc br. Ing. L. Pluháček, přivítal ředitele HZS OLK plk.
Ing. Karla Kolaříka, Ing. Jana Zahradníčka (náměstek hejtmana), starostu obce Petra Přichystala
a 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 86 delegátů ze 136 SDH (63,2 % účast představitelů)
sborů okresu Olomouc. Pro hlasování tedy 86 hlasů. Jednání je usnášeníschopné.
Navržený program: -viz výše uvedený
= Schválení programu:
Pro: 86
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), se. Věra Machačová (SDH Uničov), se. Věra Šišková (SDH Velký
Týnec)
= Schválení složení mandátové komise:
Pro: 85
Proti: 0
Zdržel se: 1
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Návrh na složení návrhové komise: br. M. Dostál (SDH Blatec), se. Dagmar Bartoňková (SDH
Loučany), br. Fr. Pluháček (SDH Ješov), br. Petr Šmakal (SDH Kožušany-Tážaly)
= Schválení návrhové komise:
Pro: 86
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapisovatelem navržen br. Ing. Martin Žouželka (SDH Řídeč)
= Schválení zapisovatele:
Pro: 85

Proti: 0

Zdržel se: 1

Ověřovateli zápisu navrženi: br. Jaroslav Žitný (SDH Řimice) a br. Jan Hajdík (SDH Újezd)
= Schválení ověřovatelů zápisu:
Pro: 84
Proti: 0
Zdržel se: 2
Pracovní komise, zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.
ad. 4.
Úkoly a usnesení jarního Shromáždění představitelů SDH okresu (2. 3. 2019) byly splněny
takto:
- účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na
dnešním jednání SP SDH okresu Olomouc - splněno
- sborům, které budou mít letos oslavy výročí založení, nahlásit termíny oslav na OSH – 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.
= informace k volebním VVH
- starostu, revizora či předsedu KRR volit vždy zvlášť mimo výbor SDH
- zvolit delegáta na SD SDH + min. 1 náhradníka
- nutno 3x originál (modrou tužkou) Přílohu k reg. listu – podpisy pouze ke jménu, razítko do
čtverečku vpravo dole, každé reg. číslo začíná 712 (3805 již neexistuje)
- Výpis z usnesení VH sboru, Čestné prohlášení, Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku –
musí odevzdat všechny sbory i tam kde se výbor či starosta nezměnil či byli mimořádné volby
např. v roce 2018, 2017 atd. (volební období dle stanov je 5-ti leté 2015-2020 a proto je nutné
vše v roce 2020 odevzdat)
- na stránkách sdružení www.dh.cz lze zaslat do daného termínu návrhy změn znění Stanov SH
ČMS, které budou na sjezdu sdružení schvalovány
ad. 8.
= informace k SD SDH 2020
- předložen návrh jednacího řádu SD SDH – prozatím bez připomínek (poslední lze podat přímo
na SD SDH) → s touto verzí bude pracovat předsednictvo SD SDH
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- návrh na složení předsednictva pro SD SDH: vedení OSH (Švubová, Mácha, L. Pluháček,
Žouželka) + Zb. Brázdil, D. Číhal, M. Dostál, P. Bartuněk a pracovnice sekretariátu
= Návrh složení předsednictva SD SDH:
Pro: 86
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad. 9.
- zprávu hospodaření za I-X./2019 OSH Olomouc; návrh rozpočtu na rok 2020
Příloha č.3
= Schválení plnění rozpočtu za I-X/2019:
Pro: 86
Proti: 0
Zdržel se: 0
= Návrh rozpočtu na rok 2020:
Pro: 86
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad. 10.
- podány informace k plánovanému druhému ročníku běhu MH na 60m překážek a představa o
seriálu soutěží 100m překážek pro kategorie dorostu; výzva k případnému pořadatelství těchto
soutěží
- kalendář akcí SDH pro rok 2020 – pro zveřejnění do kalendáře termíny akcí MH zaslat do
31.12.2019, termíny akcí dospělých do 31.1.2020
- slučování okrsků – poděkování za většinový vstřícný přístup k jednáním a pochopení redukcí
z 23 na 14 okrsků
= Návrh počtu okrsků OSH Ol. v počtu 14:
Pro: 79
Proti: 3
Zdržel se: 4
- tiskopis o majetku a závazcích - stav majetku a prostředků vyplňujte v tis. Kč (v pokladně je
hodnota financí 6600,- vyplníte pouze „7“)
ad. 11.
plk. Ing. Karel Kolářík – vyzdvihl podporu OLK, vyzdvihl 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) – zkoušky Preventistu III. a II. stupně 7.11. na PS
Olomouc, soutěž PO očima dětí – práce odevzdat na sekretariát do 10.3.2019
br. Roman Váňa (ČČK, SDH Bouzov) – nabídka kurzů první pomoci pro SDH od místní
organizace ČČK Olomouc-Hodolany
br. Josef Šenk (SDH Břevenec) – výzva k HVP a.s. o skutečném stavu pojišťovny – odpověděla
starostka OSH dle informací vyslovených na Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
br. Vacek (SDH Drahlov) – poukazuje problém na obnovení odbornosti pozic strojník v JPO
ad. 12.
- návrh na usnesení
= hlasování o přijetí usnesení:
Usnesení přijato.
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ad. 13.
Závěrem všem přítomným starostka OSH se. Švubová srdečně poděkovala za vykonanou práci,
hostů a všem zástupcům za účast.
v Újezdu, 2. listopad 2019

Zapsal:

br. Ing. Martin Žouželka

Ověřovatelé zápisu: br. Jan Hajdík
br. Jaroslav Žitný
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Usnesení ze SP SDH OSH Olomouc konaného dne 2. 11. 2019 v sále kulturního
domu v Újezdu
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 86 představitelů
- kontrolu plnění usnesení z posledního jednání SP SDH, všechny úkoly splněny
- předání republikových ocenění oceněným hasičům
- zprávu br. Konara, vedoucího OKRR při OSH Olomouc
- informaci starostky OSH k VVH SDH okresu Olomouc pro volební rok
- informaci starostky OSH k SD SDH okresu Olomouc v roce 2020, které se uskuteční 7.3.2020
v Příkazích, včetně přednesení návrhu jednacího řádu daného jednání
- informaci br. Žouželky k seriálu běžeckých soutěží „Olomoucké šedesátky“ a k připravované
soutěži pro dorostence „Olomoucké stovky“
- plánované termíny akcí OSH Olomouc na rok 2020
- informaci starostky k dění v SDH a OSH při probíhajícím slučování okrsků
- diskuzní příspěvky hostů dnešního jednání
- diskuzní příspěvky přítomných delegátů
- pro zájemce SDH z okresu Olomouc o zařazení jejich akcí do kalendáře soutěží OSH, aby tyto
návrhy zaslaly na OSH Olomouc do daných termínů. Termín pro mladé hasiče je nejpozději do
31. 12. 2019 a pro dospělé hasiče nejpozději do 31. 1. 2020.
2. Schvaluje
- program dnešního jednání SD SDH OSH Olomouc
- volbu pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů dnešního jednání
- zprávu OSH Olomouc za uplynulé období, přednesenou starostkou OSH
- pracovní předsednictvo pro SD SDH OSH Olomouc konaného dne 7. 3. 2020 v Příkazích
- čerpání rozpočtu OSH Olomouc za období 1 až 10 / 2019
- návrh rozpočtu OSH Olomouc na rok 2020
- úpravu počtů okrsků v OSH Olomouc ze stávajících 23 na nových 14 okrsků po sloučení
3. Ukládá
- účastníkům dnešního jednání informovat nepřítomné sbory a členskou základnu o dění na
dnešním jednání SP SDH OSH Olomouc
Z: všichni zúčastnění
T: co nejdříve
- výborům SDH, včas vyplnit a odevzdat potřebné dokumenty z volebních valných hromad na
OSH Olomouc
Z: starosta SDH
T: nejpozději do 31. 01. 2020
Vypracovala návrhová komise
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