
Zápis výroční valné hromady okrsku Senice na Hané 
konané dne 26. února 2012 v Senici na Hané 

 
 
 

Přítomni: 30 (viz prezenční listina) 
 
Program:     1. Přivítání hostů 

2. Volba pracovních komisí 
3. Uctění památky zesnulých členů  
4. Zpráva o činnostech SDH 
5. Zpráva hospodáře okrsku o stavu pokladny 
6. Zajištění základního kola v PS 
7. Určení počtu členů za SDH na VVH okrsku 
8. Aktualizace kontaktů – předávání informací 
9. Změny ve výkonném výboru okrsku – doplňující volby 
10. Jednotky SDH:  a) Platná osvědčení 

b) Karty obcí 
c) Zdravotní prohlídky 
d) Práce s pilou aj. 

11. Dotace – na ZJ a na akce 
12. Akce SDH v roce 2012 
13. Členské příspěvky 
14. Diskuze 
15. Usnesení 
16. Závěr 

 
ad 2) Volba pracovních komisí 
 
 Zapisovatel: David Gbelec – SDH Senice na Hané 
 
 Návrhová komise:  Rostislav Šulla – SDH Senice na Hané 
    Roman Novotný – SDH Loučka 
    Petr Kučera – Odrlice 
 
ad 4) Zpráva o činnostech SDH 
 

- SDH Bílsko – br. Milan Freml 
- SDH Cakov – br. Roman Huf 
- SDH Dubčany – br. Václav Zdřálek 
- SDH Cholina – br. Radek Sedláček 
- SDH Loučka – br. Roman Novotný 
- SDH Odrlice – br. Petr Kučera 
- SDH Senice na Hané – br. David Gbelec 
- SDH Senička – br. Karel Němec 
- SDH Vilémov – br. Martin Vánský 

 



 
 
ad 5) Zpráva hospodáře okrsku o stavu pokladny 
 

- zůstatek z roku 2010   2 679,- Kč 
- příjmy v roce 2011   6 300,- Kč 
- výdaje v roce 2011    

 okrsková schůze            - 1 850,- Kč 
 základní kolo v PS            - 1 226,- Kč 

- stav pokladny k 31. 12. 2011  5 903,- Kč 
 
ad 6) Zajištění základního kola v PS 
 
Termín: 20. 5. 2012 – 8:30 
Místo konání: Odrlice 
 
Odsouhlasena vratná kauce za družstvo mužů z každého SDH: 500,-. Při neúčasti SDH na 
základním kole soutěže v PS nebude kauce vrácena a zůstává v pokladně okrsku.  
Hlasování:   PRO: 27          PROTI: 2           ZDRŽELO SE:  0 
 
Překážky: velitel okrsku br. Mazánek 
Diplomy: br. Jiří Osyka 
Poháry: SDH Senice na Hané 
V týdnu před konáním soutěže bude svolána schůze okrsku pro dohodnutí detailů organizace 
soutěže. Bude zde vybrána vratná kauce. 
 
ad 7) Určení počtu členů za SDH na VVH okrsku 
 
Zůstávají i nadále 3 členové za každé SDH okrsku. 
 
ad 8) Aktualizace kontaktů – předávání informací 
 
Řešeno individuálně se zástupcem každého zúčastněného SDH 
 
ad 9) Změny ve výkonném výboru okrsku – doplňující volby 
 
Za SDH Cakov navržen nový zástupce namísto stávajícího br. Jaroslava Svobody, a to 
br. Roman Huf. Ostatní složení VV okrsku zůstává beze změny. 
Hlasování:   PRO: 30          PROTI: 0           ZDRŽELO SE:  0 
 
ad 10. Jednotky SDH 
Starosta okrsku br. Jiří Osyka z pozice zástupce HZS Olomouc rozdal připravené dokumenty 
pro nutnou aktualizaci údajů. Aktualizované doklady budou vráceny individuálně na HZS. 
 
ad 11. Dotace – na ZJ a na akce 
 

- připomenuta informace o emailu s podklady pro žádosti o dotace na HZS 



- informace o dotacích z Olomouckého kraje na pořádání oslav atd. 
 
ad 12. Akce SDH v roce 2012 
 
 15. – 16. 6. 2012 - SDH Bílsko – oslavy 115 let 
 7. 7. 2012     - SDH Odrlice – pohárová soutěž 
 14. 7. 2012, 13:00 - SDH Bílsko – pohárová soutěž 
 25. – 26. 8. 2012 - SDH Senice na Hané – oslavy 120 let 
 
ad 14. Diskuze 
 
Dotaz: br. Radek Sedláček – SDH Cholina:  
 Proč jsou kurzy pořádané HZS Olomouc v pátek a v sobotu (problém s uvolňováním
 ze zaměstnání) 
Odpověď: br. Jiří Osyka – starosta okrsku (za HZS Olomouc) 

Časová náročnost pro lektory (přesčasové hodiny o víkendech) a nutnost plánování  
školení. Plán školení na stránkách HZS Olomouc: www.hzsol.cz 

 
Dotaz: br. Karel Němec – SDH Senička:  
 Kde se dá sehnat formulář na lékařské prohlídky členů JSDH 
Odpověď: br. Jiří Osyka – starosta okrsku 
 Bude zaslán emailem na všechny SDH 
 
Dotaz: br. Josef Lakomý – SDH Vilémov: 

- kritika formy okrskové schůze (neorganizovanost) 
- kritika přístupu k akcím pořádaných v rámci okrsku, vzájemná účast jednotlivých 

SDH  
- připomíná nutnost vyznamenávání členů dle statutu vyznamenání – posloupnost 

 
Následovala diskuze o výcvikovém místě v Seničce, kde vlivem regulace toku není dostatečný 
průtok na bezproblémové sání vody pomocí plovoucího čerpadla a dále je nutná úprava 
kádě. Dohodnuta spolupráce na vyřešení mezi SDH Senička a br. Šullou – SDH Senice na 
Hané 
 
Velká diskuze o akceschopnosti JSDH kategorie JPO V při ostrých zásazích. Sbory v kategorii 
JPO V jsou při zásazích málo využívány a proto se soustředí spíše na sportovní činnost, což 
má za následek menší míru znalostí a zkušeností. J. Osyka vysvětluje poplachový plán 
zpracovaný na HZS Olomouc a zdůrazňuje, že při požáru v dané obci bude místní jednotka 
povolána vždy a musí být akceschopná a musí umět splnit požadavky velitele zásahu. Proto 
nabízí možnost jak školení, tak cvičení v rámci okrsku pro získání znalostí a zkušeností. 
 
ad 15. Usnesení 
 
Hlasování:   PRO: 30          PROTI: 0           ZDRŽELO SE:  0 
 
 

Zapsal: David Gbelec – SDH Senice na Hané 

http://www.hzsol.cz/

