
ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 16. 11. 2013 v kulturním domě v Dolním Hradišti 

  

Přítomno: 91 představitelů SDH, tj. 70% – dle prezenčních listin  

Hosté: 30 – dle prezenčních listin 

Z pověření VV OSH Plzeň – sever jednání řídil p. Milan Štefl  

Program:  

1. Zahájení, volba návrhové, volební a mandátové komise  

2. Kontrola usnesení SP ze dne 17. 11. 2012 v Pňovanech 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2013 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2014 

8. Doplňovací volba náměstka starostky OSH 

9. Zajištění VVH sborů a okrsků  

10. Diskuse  
11. Usnesení a závěr  

  

Zahájení a přivítání hostů provedla starostka OSH Plzeň – sever p. Alena Foldová. 

 

1. Zahájení, volba návrhové, volební a mandátové komise  

Návrhová komise:  předseda Ing. František Lüftner – SDH Kralovice  

členové: Roman Viták - SDH Křečov, Roman Slach – SDH Dobříč  
 

Volební komise:  předseda Kamil Hanus – SDH Manětín  

členové: Oldřich Velický – SDH Kyšice, Jaroslava Záhrobská – SDH Horní Hradiště 
 

Mandátová komise:  předseda Josef Fila – SDH Žihle 

členové: Roman Bech – SDH Dolní Hradiště, Roman Štěpánek – SDH Nýřany 
 

Zapisovatelka:  Bc. Lucie Slachová, DiS. – SDH Horní Hradiště  
 

Ověřovatelé zápisu: Ondřej Melichar – SDH Heřmanova Huť, Jiří Sklenář – SDH Kralovice 

  

2. Kontrola usnesení SP ze dne 17. 11. 2012 v Pňovanech 

Usnesení přednesla starostka OSH PS p. Alena Foldová. Usnesení bylo splněno. 

 

 



3. 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.  

 
4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2013 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2013 přednesl 1. náměstek starostky p. Milan  

Štefl – podrobný přehled obdržel každý představitel SDH. 

  
5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu za OR mládeže přednesl p. Jaroslav Frána z, p. Kamil Hanus za OR velitelů, p. Petr  

Severa za OR prevence, p. Miroslav Plaščiak za OR ochrany obyvatel  a p. Jaroslav Randa za OR 

historie. Všechny zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

Hodnotící zprávu činnosti rady přednesl předseda OKRR Ing. Vlastimil Červenka – zpráva je přílohou 
tohoto zápisu.  

7. Návrh rozpočtu na rok 2014 

Návrh rozpočtu na rok 2014 přednesl 1. náměstek starostky p. Milan Štefl, každý představitel SDH jej 

obdržel v tištěné podobě.  

 
8. Doplňovací volba náměstka starostky OSH 

Vzhledem k rezignaci 2. náměstka starostky p. Roberta Kučery k 26. 6. 2013 proběhla doplňovací 

volba na místo náměstka starostky. Návrh – p. Luděk Ekstein – SDH Vejprnice. Předseda volební 

komise p. Kamil Hanus představil p. Eksteina a vyzval přítomné, zda nemá někdo nový nebo jiný 

návrh na funkci náměstka starostky OSH. Z přítomných představitelů nebyl podán nový nebo jiný 
návrh. Předseda volební komise nechal hlasovat. 

Hlasování: 91 představitelů hlasovalo zvednutím hlasovacích lístků pro p. Eksteina 

p. Luděk Ekstein byl jednomyslně zvolen do funkce náměstka starostky OSH Plzeň – sever. 

 

 9. Zajištění VVH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění VVH přednesl  p. Luděk Ekstein (každý jej také obdržel v dnešních 

materiálech). Tiskopis Hlášení o činnosti za rok 2013 každý obdržel, dokument bude také ke stažení 

na webu OSH ( www.oshps.cz ) 
  

 

 

 

 

 

http://www.oshps.cz/


Předání poděkování a vyznamenání (předává p. Foldová, p. Václav Hulec)  

- poděkování za celoživotní práci – Zasloužilá hasička p. Věra Filipová (SDH Tlučná) 

- poděkování za celoživotní práci – Zasloužilý hasič p. Jiří Müller (SDH Kaznějov)  

- medaile Za příkladnou práci – SDH Lhotka 

- medaile Za příkladnou práci – SDH Horní Hradiště 

- medaile Za zásluhy – SDH Dolní Hradiště 

- Medaile sv. Floriána – Milan Pešík (SDH Pláně) 

  

10. Diskuse  

p. Miluše Valentová – Městský úřad Kralovice 

- všechny přítomné seznámila s novelou živnostenského zákona, který povinně zavádí koncesi            

na prodej alkoholu a lihovin (každý, kdo prodává alkohol, je povinen nejpozději do 17. 4. 2014              

o vystavení koncese požádat !!!) 

- upozornění na živnostenská oprávnění u sborů, mnohé sbory nemají v  živnost. rejstříku zapsány 

žádné druhy oprávnění, např. nákup a prodej – doporučeno, aby se statutární zástupci sborů 

informovali na živnost. úřadě a nevystavovali se tak v  budoucnu problémům s kontrolami při 

pořádání soutěží a dalších akcích 

- s dotazy se můžete obracet na tel. číslo 373 300 230 nebo e-mail: valentova.miluse@kralovice.cz 
 

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

- velmi poděkoval za práci dobrovolných hasičů při letošních povodních 

- všechny přítomné seznámil se situací dotování dobrovolných hasičů, JPO II, III i JPO V, rovněž tak 

informoval o účelové dotaci pro okresní sdružení hasičů v  celém Plzeňském kraji 

- poděkoval za práci všem dobrovolným hasičům 
 

plk. Ing. Pavel Musil – ředitel územního odboru HZS Plzeň 

- ze dnešního jednáné omluvil ředitele HZS Plzeňského kraje – plk. Ing. Františka Pavlase 

- poděkoval za veškerou činnost dobrovolných hasičů a za pomoc při letošních povodních 

- seznámil nás o stěhování kanceláře OSH – z důvodu rekonstrukce požární stanice Plzeň - střed 
  

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

- velmi poděkoval za pomoc při 5. propagační jízdě SH ČMS, která se v našem kraji „jela“ ve dnech  

31. května – 1. června těmto SDH:  Kaznějov, Kožlany, Kralovice a i sborům, které jízdu doprovázely 

- Informoval o koupi hotelu Přibyslav do majetku SH ČMS 

- seznámil zúčastněné o změně u hasičského stejnokroje 

- informoval o hlavních akcích v roce 2014:  150 let od založení prvního SDH ve Velvarech, v  červnu 

Hasičské slavnosti v Litoměřicích, Pyrocar v Přibyslavi, Mistrovství světa dorostu ve Svitavách 

- všechny přítomné informoval o situaci v Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. 

- poděkoval za výbornou reprezentaci mládeže a dorostu, p. Robertu Kučerovi za velmi dobře 

odvedenou práci  



p. Dlouhý – člen Krajské kontrolní a revizní rady Krajského sdružení hasičů PK 

- pozdravil za Krajské sdružení hasičů PK a omluvil starostu KSH PK p. Černého z  dnešního jednání, 

poděkoval za veškerou práci, kterou odvádí dobrovolní hasiči 

p. Věra Filipová – SDH Tlučná 

- všem moc děkuje za předaný dar 

p. Alena Foldová – starostka OSH Plzeň – sever 

- napomenutí některých účastníků Shromáždění za to, že nevydrží hodinu sedět a také, že si nenajdou 

jednou v roce dostatek času, aby byli přítomni na celém jednání Shromáždění představitelů 

- apeluje na to, aby všichni využívali webové stránky OSH PS – www.oshps.cz 

- informovala všechny přítomné o novém stejnokrojovém předpisu – jmenovka 

- podala informaci o placení členských příspěvků (v obdrženém materiálu přiložený vzor), o hlášení 

činnosti za rok 2013 (pozor – nepoužívat staré tiskopisy) 

- možnost objednání pamětní medaile – 150 let od vzniku prvního českého dobrovolného hasičského 

sboru (kdo bude mít o medaile zájem, hlaste se na OSH co nejdříve) 

- informovala o změně zástupců OSH, kterými jsou – Alena Foldová, Milan Štefl, Luděk Ekstein, 

Jaroslav Frána, František Hanus, Kamil Hanus, náhradníci – Miroslav Plaščiak, Petr Severa 

- seznámila přítomné s výzvou Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR se sídlem v Přibyslavi – 

návrh na příspěvek nadaci: 1,-- Kč na člena, hlasováním vyjádřen přítomnými souhlas, tj. k  dnešnímu 

dni je naše členská základna 5 963 členů, nadaci bude zaslán příspěvek ve výši 5.963,-- Kč 

- všem děkuje za přivezené hasičské prapory 
  

11. Usnesení a závěr  

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

zúčastnilo 91 představitelů SDH.  

Hlasování pro usnesení – pro 90, proti 0, zdržel se 1 -> usnesení schváleno.  

Usnesení je součástí tohoto zápisu.  
   

Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová – poděkování p. Robertu Kučerovi           

za odvedenou práci ve funkcích OSH Plzeň - sever, SDH Dolní Hradiště a obci Dolní Hradiště                

za organizační zajištění dnešního jednání, p. Jaroslavu Dienstbierovi z SDH Čivice za videozáznam 

z dnešního jednání, firmě D.S.D. Metal plus s.r.o. za prodej drobných hasičských předmětů a za 

prezentaci firmy, Petrovi a Lucii Slachovým, Markétě Kočové za pomoc s organizačním a technickým 
zázemím dnešního jednání. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Slachová, Dis., v. r. 

Ověřovatelé zápisu: 

Ondřej  M e l i c h a r, v.r.      Jiří   S k l e n á ř, v.r. 

  

http://www.oshps.cz/

