
                          Z á p i s

 ze shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Kroměříž,
 které se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu 2022 v Bezměrově.

Přítomno: 84 delegátů ze 101 pozvaných představitelů SDH, 20 hostů.
                  
Program:

1. Zahájení, volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
          2.       Kontrola usnesení z minulého jednání
          3. Zpráva o činnosti OSH Kroměříž v roce 2022

4. Zpráva o činnosti ORR, ORM, ORP za rok 2022
          5.       Zpráva OKRR za rok 2022
          6.       Zpráva o činnosti Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů rok 2022

7. Zpráva o hospodaření OSH KM – 2021, 2022
      8. Projednání návrhu na navýšení odvodu členských příspěvků na OSH

9.       Příprava VVH sborů a okrsků
10.     Informace k datovým schránkám a úpravách jednoduchého účetnictví
           pro SDH
11,     Diskuze, různé

          12.     Návrh usnesení a jeho schválení
          13.     Závěr, oběd.

k bodu 1/
Shromáždění zahájila a dále řídila náměstkyně starosty OSH Jarmila Zapletalová.
Přivítala představitele  SDH, hosty a seznámila je s programem jednání, který
nechala schválit.
Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů našeho sdružení.

Do návrhové komise byli navrženi:  Ladislav Miklík, Barbora Lišková a Josef
Bělík.

Do mandátové komise byli navrženi: Lenka Stojanová, Věra Frgalová a Jaroslav
Kutra.
                                                        
Zapisovatel:  Lenka Stojanová
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Vymětalová, Vojtěch Lukeš
Komise byly schváleny.



k bodu 2/
Kontrola usnesení z minulého shromáždění představitelů SDH nebyla provedena.

k bodu 3/
Zprávu o činnosti OSH Kroměříž (od minulého jednání do dnešního dne) za uplynulé
období přednesl starosta OSH Stanislav Pumprla.

k bodu 4/
a/ zprávu o činnosti ORR přednesl František Crhák, vedoucí rady.
b/ zprávu o činnosti ORP přednesl Ladislav Pospíšilík, vedoucí rady a je přílohou
tohoto zápisu.
c/ zprávu o činnosti ORM Jiří Chlápek, vedoucí rady.
 
k bodu 5/
Zprávu o činnosti OKRR  přednesl Vojtěch Lukeš, předseda OKRR a je přílohou
tohoto zápisu.

k bodu 6/
Zpráva o činnosti aktivu Zasloužilých hasičů a funkcionářů přednesl vedoucí
aktivu Antonín Horák.

k bodu 7/
Zprávu o hospodaření  OSH Kroměříž v roce 2021 a v roce 2022 do konce října
přednesla Jitka Krylová, náměstkyně starosty OSH.

k bodu 8/
Poté bylo přistoupeno k projednání návrhu na navýšení odvodu členských příspěvků
na OSH ve výši Kč 200,- /člen.
Bylo zdůvodněno, že odvody se zvedají v důsledku navýšení odvodu na ústředí SH
ČMS z 20, potažmo 10 na 50 Kč a také z nedostatku dokládaných vlastních
prostředků k dotacím, které OSH a (SH) čerpá.
Proběhla věcná diskuze:

- proč se příspěvky nezvedaly postupně, nyní je navýšení 100%, - od roku 2012
se nezvyšovaly odvody, od té doby také narostl objem čerpaných dotací, ke
zvyšování nebyl doposud opodstatněný důvod

- do letošního roku byl nastaven systém odměn pro okrsky (daná kritéria) – proč
nejsou částky stanoveny i pro příští rok – v současné chvíli, právě kvůli
zvýšení příspěvků a nejasnosti ohledně dotací, je velmi těžké odhadnout
s jakou částkou bude možné disponovat

- proti návrh zvýšení na 150,-/člen



Hlasování:
návrh VV – 200Kč/člen                                       protinávrh – 150 Kč/člen
pro 77, proti 7, zdržel se 0                            pro 7, proti 75, zdržel se 2
Byl schválen návrh na odvod Kč 200,- Kč /člen.

k bodu 9/
Informace k přípravě VVH sborů a okrsků přednesla Jitka Krylová. Materiály byly
částečně připraveny ve složkách, ostatní jsou vzhledem k obsažnosti ke stažení na
internetových stránkách OSH. Přítomní starostové byli informováni o všech
povinnostech, které s touto činností souvisí a také byla připomenuta důležitost
kontrolních orgánů na všech úrovních sdružení.. Všechny důležité informace jsou
předávány (je řešeno) přes emaily jednotlivých SDH a také zveřejňovány na
internetových stránkách OSH.

K bodu 10/
Delegáti byli seznámeni s problematikou datových schránek – povinnost pro
všechny SDH od 1. 1. 2023 a s tím související povinnost podávat nově daňové
přiznání. Prezentace zpracované ústředím jsou také prezentovaný na IS OSH.

k bodu 11/

D i s k u z e:
* Eva Kančová, HVP Brno
Pozdravila členy, informoval o produktech HVP a slevách, pojištění majetku,
osobních věcí, pojištění hasičských akcí celoroční, poděkovala za spolupráci.

*Vladimíra Jágrik, I. Hasičská
Pozdravila jednání a informovala o produktech, SIGGY…..

* Jitka Krylová, náměstkyně starosty OSH
1. SH ČMS, OSH Kroměříž uděluje Pamětní list u příležitosti 50. výročí hry

Plamen a následně byly přítomným ocenění předány, ostatním navrženým
bude ocenění předáno na VVH sborů

2. Předkládat návrhy členů na přijetí u hejtmana (stručná charakteristika) 4. 5.
2023

3. Upozornění na povinnost registrovat sportovce v NSA
4. Vyzvednout si prostředky pro okrsky do konce listopadu 2022
5. Upřesnit a aktualizovat emailové adresy SDH
6. U žádostí na vyznamenání je třeba je vytisknout a fyzicky doručit do kanceláře

OSH, není možné je jen zadat v Evidenci SDH (podpis, razítko)
7. Odhlášení členů do 20. prosince 2022!
8.



*    František Crhák
Upozornil na portál pro jednotky JPO obcí, kde je třeba se přihlásit a veškerá
komunikace probíhá přes tento systém, řešit s příslušným územním odborem HZS.

* Karel Merta
Vedoucí mládeže by měli nově skládat zkoušky trenér.

*J. Chlápek: v současné době platí, že vedoucí mládeže, který pracuje s mládeží, je
zároveň veden jako trenér. Aktuálně nejsou známy žádné nové informace o této
kvalifikaci či zkouškách.

* Jiří Hešlar, starosta SDH Rajnochovice
Kritika rozesílání pozvánek a zajišťování účasti na školení členů JPO obcí ze strany
HZS, proč nelze připomenout SMS, velká administrativní zátěž na veškeré sledování
a hlídání termínů

*   František Novák, SDH Vítonice
Nevstřícné až místy arogantní chování školitelů ze strany HZS na sobotních
školeních, je členům podsouváno, že školitelé jsou tam mimo svou pracovní dobu.

*J. Krylová: Pravidelní odborná příprava členů jednotek sborů je záležitostí HZS,
není v kompetenci OSH (kanceláře), prostřednictvím KSH bude řešeno s HZS.

*Jiří  Foukal SDH Míškovice
v zájmu poslání sdružení (činnost jednotek) by se mělo prostřednictvím vyšších
celků apelovat o větší spolupráci a vstřícnost.

*Jarmila Zapletalová: Bude dán podnět KSH.

*Petr Valach, SDH Litenčice
V mailu Ing. Letko upozorňuje na povinnosti členů – velitele jednotky (opora ve
vyhlášce), pokud někdo souhlasí s funkcí velitele, je nutné si uvědomit a přebrat
zodpovědnost.

*Viliam Pospíšil, SDH Vrbka
na webu HZS v záložce dobrovolní hasiči je zveřejněn v dostatečném předstihu
přehled všech školení a stáží – není problém nic dohledávat, vše je na jednom místě,

*Jiří Foukal SDH Míškovice
Vzhledem k zřízení datových schránek, budou využívány pro předávání
dokumentace mezi sbory – OSH a výše (datová schránka nahrazuje podpis)
J. Krylová: Prvotně by měly sloužit ke komunikaci s úřady, na další využití bude
vznesen dotaz na SH.



k bodu 12/
Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů SDH přednesl Ladislav Miklík.
Po doplnění o návrhy z diskuze bylo usnesení schváleno a je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 13/
Na závěr jednání poděkoval všem starosta  OSH  za práci pro dobrovolné hasiče a
do nového roku nám popřál hodně zdraví a pohody.

 
Zapsala:                                                                   Zápis ověřil: Miroslava Vymětalová,
Lenka Stojanová                             Vojtěch Lukeš


