
Z Á P I S 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 13. 11. 2010 v Lidovém domě v Kralovicích 

 

Přítomno: 99 představitelů SDH – dle prezenčních listin 

Hosté: 40 – dle prezenčních listin 

Z pověření VV OSH jednání zahájil a řídil p. Milan Štefl. 

 

Program: 
1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

2. Zpráva starostky OSH PS  

3. Zpráva o hospodaření k 30. 9. 2010 

4. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

5. Zpráva kontrolní a revizní rady 

6. Návrh rozpočtu na rok 2011 

7. Zajištění VVH sborů a okrsků 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr 

 

1) Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 
Návrhová komise – předseda Robert Kučera, členové Jan Suchý, Antonín Šípek  

Mandátová komise – předseda Josef Fila, členové Petr Slach, Ing. František Lüftner 

Zapisovatelka – Lucie Slachová 

Ověřovatelé zápisu – Miroslav Tlustý, Pavel Kolář 

 

2) Zpráva starostky o činnosti OSH PS 
Starostka OSH p. Alena Foldová přednesla zprávu o činnosti okresního sdružení. Zpráva byla 

proložena prezentací fotek a videí z různých akcí. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

3) Zpráva o hospodaření k 30. 9. 2010 
Zprávu přednesl p. Štefl a je přílohou tohoto zápisu. 

 

4) Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 
Hodnocení přednesl p. Vítězslav Gentner za ORM, p. Josef Fila za ORV, p. Petr Severa za 

ORP, p. Miloš Hezký za ORH a p. Miroslav Plaščiak OR CO – všechny zprávy jsou přílohou 

tohoto zápisu. 

 

5) Zpráva kontrolní a revizní rady 
Předseda OKRR  Ing. Vlastimil Červenka zhodnotil činnost rady – zpráva je přílohou zápisu. 

 

6) Návrh rozpočtu na rok 2011 
Návrh rozpočtu na rok 2011 přednesl p. Štefl, každý představitel SDH jej obdržel v tištěné 

podobě. 

 

 



7) Zajištění VVH sborů a okrsků 
Metodický pokyn k zajištění VVH SDH přednesl p. Kučera. Tiskopis Hlášení o činnosti za 

rok 2010 každý obdržel, dokument bude  ke stažení na webu OSH,  kde bude možno stáhnout 

i prezentaci k metodickému pokynu. 

 

Předání vyznamenání (předává p. Foldová, Ing. Jaroslav Salivar, p. Václav Hulec) 

- medaile Za zásluhy – p. Irena Vágnerová ( SDH Líně ) 

- medaile sv. Floriána – p. František Hnilička ( SDH Buč - Služetín ) 

- medaile sv. Floriána – SDH Bdeněves, převzal starosta p. Mikulovský 

- medaile Za příkladnou práce – SDH Dolní Hradiště, převzal v .z. Roman Bech 

- čestné uznání SH ČMS za aktivní práci – p. František Ruml ( SDH Město Touškov ) 

- medaile Za odvahu a statečnost – JSDH Heřmanova Huť 

           - JSDH Nýřany 

- pamětní medaile HZS – p. Jan Čermák (předává ředitel HZS Pk plk.  Ing. František Pavlas) 
 

8) Diskuze 
p. Foldová – přednesla omluvné dopisy od p. Kamila Hanuse a od p. Jaroslava Frány (omluva 

za neúčast na při jednání druhého dne 4.  sjezdu SH ČMS  v Ostravě ) 
 

Ing. Salivar – vyzdvihl činnost mládeže až po seniory na okrese Plzeň – sever, poděkoval za 

práci všem dobrovolným hasičům, vysvětlil situaci ohledně rušení hasičských stanic, 

poděkoval za spolupráci s HZS p. Pavlasovi 
 

p. Vágnerová – poděkovala všem za návrhy na její vyznamenání 
 

p. Ing. Bucifalová – zhodnotila činnost VPO,a.s. v Plzeňském kraji, apelovala na všechny, 

aby využívali jejich služeb ( alarmující obrat pouze 3 mil. za období do 8/2010), těší se na 

další spolupráci 
 

p. Kučera – kritika VPO, a.s. 
 

p. Fr. Hanus – zhodnotil své zkušenosti s VPO ->velmi pozitivní přístup, podpořil zvýšení 

členských příspěvků na 100,- Kč za dospělého člena 
 

p. Štefl – přednesl schválení o navýšení členských příspěvků na 100 Kč, pro 66 delegátů, proti 

21, zdrželo se 8, hlasovalo 97 přítomných delegátů -> schváleno navýšení členských 

příspěvků 
 

p. Ing. Pavlas – všechny přítomné seznámil s těžkou situací ohledně financování nejen 

profesionálních hasičů 
 

p. Ing. Červenka – oznámil, že rezignuje na funkci člena v krajské kontrolní revizní radě, 

navrhl svého zástupce – p. Eduarda Cízla – hlasování – pro 96 delegátů, proti 0, zdržel 1 ->   

p. Cízl zvolen členem KKRR za OSH PS. 
 

9) Usnesení a závěr 
Návrh na usnesení přednesl p. Kučera. Zúčastnilo se 99 delegátů, 40 hostů   

Hlasování pro usnesení – v momentě hlasování přítomno 82 představitelů : pro 80, proti 0, 

zdržel se 1 - > usnesení schváleno. 

Závěr – p- Foldová – poděkování všem hostům, p. Kolářovi za www stránky okresu,             

p. Slachovi a sl. Slachové za prezenci a prodej hasičského zboží a všem za účast 

 

Zapsala: Lucie Slachová 

 


