
zAPls

ze shromáždění delegátů sDH okresu plzeň - sever.

konaného 28. března 2015 v Pláních

Přítomno: 102 delegátů z celkového počtu t37,viz. prezenčnílistina

Program:
L. Zahájení Shromáždění delegátů SDH

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volebnía návrhové komise
3. Zpráva o činnosti OSH Plzeň sever za uplynulé volební období a zpráva

o hospodaření
4. Zaměření činnosti OSH Plzeň - sever na období 2OL5 - 2O2O

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady
6. Diskuse
7. Volba starosty, náměstků starosty, předsedy kontrolní a revizní rady a Členů OKRR,

volba návrhů kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS a delegátů na V. sjezd SH ČMS
8. Potvrzení volby do funkcí vedoucích odborných rad a pracovníka kanceláře OSH

Plzeň - sever a potvrzení členů výkonného výboru OSH Plzeň - sever, zvolených
v jednotlivých okrscích

9. Oběd, kulturnívystoupení
10. Usnesení
LL.Závér

1. Zahájení Shromáždění delegátů SDH
- úvodníslovo provedl řídícícelého jednání lng. Vlastimil Červenka
- přivítáníhostů, uctění památky zesnulých hasičů
- schválení programu schůze a jednacího řádu

) hlasování: pro !O2 delegátů proti: 0 zdržel se: 0

2. Volba pracovního předsedniďva, mandátové, volební a návrhové komise
- p. Kamil Hanus - seznámenís návrhem volebního řádu

) hlasování: pro Ia2 delegátů proti: 0 zdržel se: 0

- oficiální předložení návrhu kandidátů do voleb

Luděk Ekstein, p. lrena Vágnerová

lrena Vágnerová, lng. Jan Hadinger

p. Luděk Ekstein, lng. Vlastimil Červenka, p. Kamil Hanus, p. FrantiŠek Hanus,

náhradníci p. Miroslav Plaščiak, p. Petr Severa)



Vlastimil Červenka, p. Jaroslav Frána, p, Kamil Hanus, náhradníci p. Petr Slach, p.

Miroslav plaščiak

- volba č. 2 - náměstkové starosty OSH PS proběhne tajnou volbou, volba č, t, č, 3, č. 4, Č. 5,

č. 6, č. 7, č,8 a č. 9 proběhne aklamací

- volba pracovního předsednictva ve složení: zástupce SH ČMS lng. Jan Salivar, starosta KSH

PK p. František Hanus, zástupce HZS major lng. Michal Pathy, zástupce obce Pláně Mgr.
Jaroslava Domabylová, starostka OSH PS p. Alena Foldová, Zasloužilí hasiči p, Jaroslav Frána

st., p.JiříMůller, p, Milan Štefl, předsedajícílng. Vlastimil Červenka

- volba mandátové, volebnía návrhové komise
o Mandátová komise - předseda lng. František Lúftner, členové p. Petr Severa, p. Petr

Slach
o Volební komise - předseda p. Kamil Hanus, členové lng. Jan Hadinger, Bc. Luboš

Urbánek, p. Pavlína Eksteinová, p. Jan Suchý
o Návrhová komise - předseda p. Pavel Eret, členové Ondřej Melichar, Bc. Robert

Kučera
Hlasování: pro 102 delegátů proti: 0 zdržel se: 0

- zapisovatelky - Bc. Lucie Slachová, Mgr. Markéta Kočová
- skrutátoři - p. Petr Slach, p. Petr Severa, lng. Jan Hadinger, p. Jan Suchý, p. Pavlína
Eksteinová, Bc. Luboš Urbánek,
- ověřovatelé zápisu - p. František Janouškovec, p. Jaroslav Sládek
hlasování: pro: 102 delegátů proti: 0 zdržel se: 0

- upozornění od řídícího jednání: z celého jednání bude pořízen audio a video záznam

3.l§ráva o činnosti OSH Plzeň - sever za uplynulé volební období a zpráva o hospodaření
-Zprávu o činnosti OSH Plzeň - sever za uplynulé období přednesla starostka OSH p, Alena
Foldová
- Zpráva je součástí přílohy zápisu.

4. Zaměření člnnosti OSH Plzeň - sever na období 2OL5 . 2O2O

- přednesla starostka OSH p. Alena Foldová, všichni obdrželi v informačních materiálech ze

shromáždění.

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady
- Zprávu OKRR přednesl v zastoupení předsedy p. Eduard Cízl. Tato zpráva je také součástí
přílohy zápisu.

Zpráva mandátové komise - přednesl lng. František Lůftner. Dnešní jednání je usnášení
schopné - přítomno 102 delegátů z celkového počtu 131 pozvaných delegátů (tj,78%)



- předáníocenění:
o Za spolupráci v uplynulých volebních obdobích - p. Milan Štefl, p. Milan Hamata,

p. Pavel Šogor, p. Václav Šmídl, p. Karel Štaif
o Poděkováníza spolupráci s OSH Plzeň - sever: pamětní plaketa - lng. Jaroslav Salivar,

plk. lng. František Pavlas, plk. lng. Pavel Musil, lng. Milan Řihošek, JUDr. Libor
Silovský, lng. Yveta Korunková

o K životnímu jubileu 85 let - p. Jaroslav Frána st. - SDH Všeruby
o Medaile sv, Floriána - p. Jaroslav Nebeský - SDH Ondřejov

6. Diskuse
- Diskuzi otevřel lng. Vlastimil Červenka, který požádal o věcnost a stručnost příspěvků, max.

5 min. Upozornil, že do diskuze je nutné se přihlásit.
Diskutující:

. p, František Hanus - poděkování p. Aleně Foldové a p. Eduardu Cízlovi za pomoc,
informoval o krajský soutěžích, které proběhly v roce 2OI4, o zakoupení krajské
mašiny, o muzeu v Chotěšově, o setkání zasloužilých hasičů v Manětíně, vyzdvihl
vynikající spolupráci s HZS Plzeňského kraje

. mjr. lng, Michal pathy - poděkoval všem jednotkám v obci za odvedenou práci,

upozornil na přípravu jednotek a školení, i nadále bude pokračovat spolupráce mezi

HZS a SDH, poděkoval starostce OSH za velmi dobře odvedenou práci
. ln8, Jaroslav Salivar - pozdravy od starosty SH ČMS p. Karla Richtera, informoval o

změnách v novém Občanském zákoníku, vyzdvihl důležitost postupových soutěží,
informoval o členské základně, o dotacích z MŠMT, velká pochvala okresu Plzeň -
seVer

o Mgr. Jaroslava Domabylová - omluvila starostku obce pláně, informovala delegáty o

samotné obci

7. Volba starosty, náměstků starosty, předsedy kontrolní a revizní rady a členŮ OKRR,
volba návrhů kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS a delegátů na V. sjezd SH ČMS
- p. Kamil Hanus všechny přítomné seznámil s průběhem voleb, všechny prosío ukázněnost a

disciplínu

Volba č. 1- starosta OSH PS (aklamace)
p. Alena Foldová
hlasování: pro: 99 delegátů pro proti: 1 zdržel se: 1

Volba č. 2 - náměstkové starosty OSH - tajná volba
návrh:lng. Vlastimil Červenka, p. Luděk Ekstein, p. Jaroslav Frána ml., p. lrena Vágnerová

Oběd, kulturn í vystoupení

VýsIedky volby č. 2

Odevzdáno 1-02 platných hlasovacích lístků.
Luděk Ekstein - 98 hlasů
lng, Vlastimil Červenka - 89 hlasů
Jaroslav Frána - 65 hlasů 

,,]
lrena Vágnerová - 55 hlasů , 

:

Náměstky starostky OSH se stávají- Luděk Ekstein, lng. Vlastimil Červenka, Jaroslav Frána ''.'



Volba č. 3 - předseda okresní kontrolnía revizní rady ODH Plzeň - sever
Eduard Cízl
hlasování: pro:92 delegátů proti: 0 zdržel se: ]-

Volba č. 4 - členové OKRR OSH Plzeň - sever
hlasování: pro 93 delegátů proti: 0 zdržel se: 0

Schváleno složení OKRR: Rudolf Malec, Marie Severová, lng. Jan Hadinger, Jaromír Bech,

lrena Vágnerová

Volba č. 5 - delegáti na Shromážděnípředstavitelů OSH při KSH PK

Hlasování: Pro: 93 delegátů proti: 0 zdržel se: 0
Zvolené složení: Alena Foldová. Luděk Ekstein, lng. Vlastimil Červenka, Jaroslav Frána ml.,

Kamil Hanus (náhradníci Miloslav Plaščiak, Petr Severa)

Volba č. 6 - delegáti na V. sjezd SH ČMS v Pardubicích
Hlasování: Pro bylo 93 delegátů proti: 0 zdržel se: 0
Zvolené složení: Alena Foldová. Luděk Ekstein. lne. Vlastimil Červenka, Jaroslav Frána ml..
Kamil Hanus (náhradníci Petr Slach. Miroslav Plaščiak)

Volba č. 7 - kandidát na starostu KSH PK

František Hanus
hlasování: pro 92 delegátů proti: 0 zdržel se: ].

) odsouhlasena kandidatura na starostu ksH pk

Volba č. 8 - kandidát na člena VV SH ČMS
Alena Foldová
hlasování: pro:92 delegátů proti: 1 zdržel se: 0
) odsouhlasena kandidatura do vv sH ČMs

Volba č. 9 - kandidát na náměstka starosty SH CMS
lng. Jaroslav Salivar
hlasování: pro92 delegátů proti: 0 zdržel se:].

) odsouhlasena kandidatura na náměstka starosty SH ČVtS

8. Potvrzení volby do funkcí vedoucích odborných rad a pracovníka kanceláře OSH Plzeň -
sever a potvrzení členů výkonného výboru OSH Plzeň - sever, zvolených vjednotlivých
okrscích
potvrzenído funkcí:

o vedoucího odborné radyvelitelů: p. kamila Hanus
o Vedoucího odborné rady mládeže: p. Jaroslava Fránu
o Vedoucího odborné rady prevence: p. Petra Severu
o vedoucího odborné rady ochrany obyvatelstva: p. Miroslava plaščiaka

hlasování: pro: 93 delegátů proti: 0 zdržel se: 0
o vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů osH plzeň - sever:

p. Jaroslava Randu
hlasování: pro 93 delegátů proti: 0 zdržel se: 0



Složení vÝkonného vÝboru OSH Plzeň - sever:
okrsek Dolany p. JiříHonzík
okrsek Hromnice p. Miroslav Plaščiak
okrsek Dolní Bělá p. Martin Holota
okrsek Všeruby sl. Marie Stará
okrsek Úněšov p. JosefSak
okrsek Manětín + Bezvěrov p. František Hanus
okrsek Žihle + Bílov p. josef Fíla
okrsek Nýřansko p. Luděk Ekstein
okrsek Ledce p. Jan Krnáč
okrsek Vochov + Město Touškov p. Josef Moravec
okrsek Kožlany + Chříč p. Michal Češka
okrsek Kralovice p. ln8. František Lůftner
okrsek Plasy p. Alena Foldová
okrsek Dobříč p. Bc. Luboš Urbánek
Hlasování: pro 91 delegátů proti: 0
Pracovníka kanceláře OSH: p. Alenu Foldovou
Hlasování: pro: 91 delegátů proti: ].

zdržel se:2

zdržel se: 1

- přílohou zápisu
- hlasování: pro: 93 delegátů

10. Usnesení
- usnesení přednesl v zastoupení předsedy návrhové komise Bc. Robert Kučera

proti: 0 zdržel se: 0

LL.Závěr
Milan Štefl - poděkovánístarostce p. Aleně Foldové
Alena Foldová - poděkováníSDH Pláně, obecnímu úřadu Pláně, SDH Ondřejov za pomoc
Závěrečná slova provedl lng. Vlastimil Červenka.

Zapsala: Bc. Lucie Slachová, Mgr. Markéta Kočová

Ověřovatelé zápisu:

František Janouškovec - SDH
& ?Z,4 //i(

Jaroslav Sládek - SDH Ondřejov


