
 ZÁPIS 
 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 17. 11. 2012 v kulturním domě v Pňovanech 

 

Přítomno: 89 představitelů SDH, tj. 68%  – dle prezenčních listin 

Hosté:  – dle prezenčních listin – 44  

Z pověření VV OSH Plzeň – sever jednání zahájil a řídil  Bc. Robert Kučera 

 

Program: 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

2. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

3. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2012 

4. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

5. Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady 

6. Návrh rozpočtu na rok 2013 

7. Zajištění VVH sborů a okrsků 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr 

 

Zahájení a přivítání hostů provedl Bc. Robert Kučera. 

 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

Návrhová komise – předseda František Hanus – SDH Manětín, členové: Štefan Bindzar – 

SDH Pňovany, Ondřej Melichar – SDH Heřmanova Huť 

Mandátová komise – předseda Jaroslav Frána – SDH Všeruby, členové: Jaroslava Záhrobská 

– SDH Horní Hradiště, Jiří Sklenář – SDH Kralovice 

Zapisovatelka – Bc. Lucie Slachová – SDH Horní Hradiště 

Ověřovatelé zápisu – Ladislav Nový – SDH Stýskaly, Miroslav Tlustý – SDH Dýšina 

 

2. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období 

Starostka OSH PS p. Alena Foldová přednesla zprávu o činnosti okresního sdružení.  Zpráva 

je přílohou tohoto zápisu. 

 

3. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2012 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2012 přednesl 1. náměstek starostky p. Milan 

Štefl – podrobný přehled obdržel každý představitel SDH 

 

4. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

Hodnotící zprávu přednesl p. Jaroslav Frána za ORM, p. Luboš Urbánek za ORV, p. Petr 

Severa za ORP, p. Miroslav Plaščiak za OR CO a OO a p. Milan Štefl za ORH – všechny 

zprávy jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

5. Zpráva kontrolní a revizní rady 

Z pověření předsedy OKRR Ing. Vlastimila Červenky,  přednesl hodnotící zprávu činnosti 

rady p. Eduard Cízl, člen OKRR OSH PS – zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2013 

Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl 1. náměstek starostky p. Milan Štefl, každý představitel 

SDH jej obdržel v tištěné podobě. 

 



7. Zajištění VVH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění VVH přednesla starostka p. Alena Foldová (každý jej také 

obdržel v dnešních materiálech). Tiskopis Hlášení o činnosti za rok 2012 každý obdržel, 

dokument bude také ke stažení na webu OSH. 

 

Předání vyznamenání (předává p. Foldová, p. Václav Hulec, p. Josef Černý) 

- medaile Za příkladnou práci – SDH Blatnice 

- Čestné uznání ústředí SH ČMS – p. Karel Laub ( SDH Blatnice ) 

- medaile Za mimořádné zásluhy – p. Miloš Hezký ( SDH Plasy ) 

- Řád Sv. Floriána – p. Josef Moravec ( SDH Pňovany ) 

- Řád Sv. Floriána – p. Jaroslav Šedivý ( SDH Tlučná ) 

 

8. Diskuse 

p. Vlastimil Dolejš - SDH Červený Újezd – zdůraznil důležitost podpory obecních úřadů 

 

p. Václav Hulec – člen VV SH ČMS za Plzeňský kraj 

- informoval zúčastněné o jednáních výkonného výboru SH ČMS 

- zdůraznil hlavní úkoly na rok 2013 – především zajištění odborných příprav, práce 

s mládeží, rozvoj požárního sportu, Univerzita dobrovolného hasiče, příprava reprezentací  

- kladl důraz na důkladně zpracované návrhy na vyznamenání 

- velká pochvala za slavnostní vyhodnocení POORM v Manětíně 

- informoval o 5. propagační jízdě k litoměřickým slavnostem 

- poděkoval za dobrou spolupráci, pozdravil jménem starosty Ing. Karla Richtera 

 

p. Ing. Milan Řihošek – vedoucí odboru krizového řízení KÚ Plzeňského kraje 

- všechny přítomné seznámil se situací dotování dobrovolných hasičů ( včasné zasílání 

faktur k vyúčtování dotací ) 

- popřál hodně úspěchů v dobrovolné hasičské práci a poděkoval za dosavadní spolupráci 

 

p. Josef Černý – starosta KSH Plzeňského kraje 

- s vyznamenáními by se nemělo zapomínat na čelné funkcionáře sboru 

- informoval o Reprezentačním plesu SH ČMS, který se bude konat 2. 3. 2013 v Měšťanské 

Besedě v Plzni a jehož je KSH Pk spolupořadatelem 

- zhodnotil první krajská kola soutěží mládeže i dospělých bez Karlovarského kraje 

- poděkování za pomoc při zabezpečování soutěží 

- vyzdvihl práci přípravek 

 

Mgr. Lenka Silovská – jednatelka společnosti D.S.D. Metal plus, s.r.o. Plzeň 

- přestavení služeb a společnosti D.S.D. Metal plus s.r.o. (služby v oblasti požární ochrany 

a bezpečnost práce, prodej a servis požární ochrany) 

 

plk. Ing. František Pavlas – krajský ředitel HZS Plzeňského kraje 

- vyzdvihl výbornou spolupráci s okresem Plzeň – sever a pochválil výborné výsledky 

mládeže 

- informoval o Rámcové dohodě o spolupráci uzavřené mezi generálním ředitelstvím  HZS 

a SH ČMS  

- zhodnotil ekonomickou situaci – významná podpora krajských úřadů 

 

 

 

 

 

 



p. Alena Foldová – starostka OSH Plzeň - sever 

- podala informace o členské evidenci, možnost získání hesla k přístupu do centrální 

evidence SDH 

- požádala o podporu sborů při 5. propagační jízdě SH ČMS ( konec května a začátek 

června 2013 ) 

- informovala také o Reprezentačním plesu SH ČMS a nutné propagaci této akce 

- podala návrh na usnesení redakční rady pro tvorbu Almanachu Zasloužilých  hasičů a 

historických i současných praporů okresu Plzeň – sever ve složení :  p. Milan Štefl,          

p. Jaroslav Randa, p. Miloš Hezký, p. Karel Fanta 

 

p. Jaroslav Randa – člen Aktivu ZH KSH Plzeňského kraje 

- poděkoval za získané vyznamenání 

- informoval o almanachu Zasloužilých hasičů 

 

p. Milan Štefl – 1. náměstek starostky OSH Plzeň - sever 

- připomněl svůj návrh, aby se některý ze sborů či okrsků přihlásil jako spolupořadatel již  

IV. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v roce 2013  

- upozornil na včasné splnění členských povinností – placení příspěvků na rok 2013             

a odevzdání Hlášení o činnosti za rok 2012 tak, aby do konce ledna 2013 měl každý sbor 

splněno a nemuseli jsme představitele sborů upomínat ještě v dubnu 

 

9. Usnesení a závěr 

Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise p. František Hanus. Hlasování se 

zúčastnilo  88 představitelů SDH. 

Hlasování pro usnesení – pro 88, proti 0, zdržel se 0 -> usnesení schváleno. 

Usnesení je součástí tohoto zápisu. 

 

 

Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová  – poděkování za vystavení 

hasičských praporů, SDH Pňovany a starostovi obce Pňovany za možnost konání dnešního 

jednání a organizační přípravu celé akce, všem hostům za účast a podporu, starostům SDH     

a Zasloužilým hasičům. 

 

 

 

Zapsala:  

 

Bc. Lucie Slachová, v.r. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ladislav Nový, v.r. 

 

 

 

Miroslav Tlustý, v.r. 


