
ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 17. 11. 2018 v kulturním domě v Nýřanech 

__________________________________________________________________________________  

 

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

Hosté: 17 – dle prezenčních listin, 8 – Zasloužilých hasičů 

Z pověření VV OSH Plzeň – sever jednání řídil p. Luděk Ekstein – SDH Vejprnice  

Pieta za zemřelé: 

- starosta SH ČMS Zasloužilý hasič Ing. Karel Richter  

- Zasloužilý hasič p. Miroslav Plaščiak 

Program:  

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

2. Kontrola usnesení SP SDH z 20. 3. 2018 v Nevřeni 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2018 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

8. Nominační volba kandidáta na starostu hlavního spolku SH ČMS 

9. Potvrzení vedoucího odborné rady ochrany obyvatel a přijetí registrace nového sboru 

10. Zajištění ŘVH sborů a okrsků  

11. Ocenění členů 

12. Diskuze 

13. Usnesení a závěr  

Zahájení a přivítání hostů a Zasloužilých hasičů provedla starostka OSH Plzeň-sever p. Alena Foldová. 

 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

Návrhová komise – předseda Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov 

členové: František Šindelář – SDH Rochlov, Jan Stádník – SDH Záluží 

Mandátová komise – předseda Josef Fila – SDH Žihle  

členové: Ing. František Lüftner – SDH Kralovice, Pavel Egermayer – SDH Nýřany 

Zapisovatelka – Bc. Lenka Vejvodová, DiS – SDH Kaznějov, Pavlína Eksteinová – SDH Vejprnice  

Řídící jednání – Luděk Ekstein – SDH Vejprnice 

Ověřovatelé zápisu – Pavel Šojsl – SDH Pláň, Jiří Baum – SDH Všeruby 

 

2. Kontrola usnesení SP SDH z 20. 3. 2018 v Nevřeni 

Kontrolu usnesení provedl náměstek starostky OSH PS Luděk Ekstein. Usnesení splněno. Nikdo 
z přítomných neměl žádná doplnění. 

 



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. 2018 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2018 přednesla starostka Alena Foldová – podrobný 
přehled obdržel každý představitel SDH v dnešních materiálech. 

 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu přednesli Eva Jägerová v zastoupení za OR mládeže, p. Kamil Hanus za OR represe, 
p. Petr Severa za OR prevence, p. Ondřej Holeček za OR ochrany obyvatel, p. Ladislav Kapitán za OR 
historie. Všechny zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  

  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

Hodnotící zprávu činnosti rady přednesl předseda p. Eduard Cízl – zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

  

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesla starostka Alena Foldová. Každý představitel SDH jej dnes 
obdržel v tištěné podobě.  
 

8. Nominační volba kandidáta na starostu hlavního spolku SH ČMS 
 
Nominace na starostu hlavního spolku SH ČMS. Dle došlých zápisů a usnesení z mimořádných valných 
hromad okrsků jsou tři návrhy: 

- Ing. Jaroslav Salivar – 2 nominace 
- Ing. Jan Aulický – 4 nominace 
- p. Jan Slámečka – 1 nominace 

5 okrsků nikoho nenavrhlo, 3 okrsky se nevyjádřily vůbec 
 
Byla dána možnost na doplnění kandidátů. Nikdo nevyužil. 
 
Na ústředí zaslat všechna jména nominovaných kandidátů. 
 
Proběhlo hlasování o zaslání všech nominací na ústředí. Toto bylo schváleno. 
 
9. Potvrzení vedoucího odborné rady ochrany obyvatel a přijetí registrace nového sboru 
 

- z důvodu úmrtí vedoucího OR ochrany obyvatel p. Plaščiaka jmenoval v září VV vedoucím 
rady p. Ondřeje Holečka a počet členů rozšířil na počet 5 – přítomnými delegáty potvrzeno 

- o registraci požádal SDH Bohy, VV tuto žádost projednal a doporučuje dnešnímu jednání, aby 
po řádných právních procedurách byl sbor v Bohách přijat – přítomnými delegáty schváleno 

 

10. Zajištění ŘVH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění ŘVH přednesla starostka Alena Foldová (každý jej také obdržel v 
dnešních materiálech). Všechny SDH musí uskutečnit ŘVH do 31. 1. 2019 (termíny nahlašovat 
písemně) a odevzdat Hlášení o činnosti za rok 2018 (možnost stáhnout na www.oshps.cz) – vyplňují 
pouze sbory, okrsky ne!!! ŘVH okrsků uskutečnit do 28. 2. 2019. 
 

http://www.oshps.cz/


Placení členských příspěvků – provést bezhotovostní převod do 31. 1. 2019 (datum úhrady členských 
příspěvků je den připsání částky na účet OSH). 
 
9. Ocenění členů (předává p. Alena Foldová, Ing. Jaroslav Salivar) 

- Alena Filipová – medaile Za mimořádné zásluhy – SDH Tlučná 
- Josef Filip – Záslužná medaile OSH Plzeň-sever III. stupně – SDH Tlučná 
- Věra Filipová – Záslužná medaile OSH Plzeň-sever III. stupně, Pamětní medaile 100. výročí ČSR – SDH 
Tlučná 
- Luděk Ekstein – medaile Za mimořádné zásluhy – SDH Vejprnice 
- Oldřich Horský – SDH Nýřany – titul Zasloužilý hasič - předal 1. náměstek SH ČMS Ing. Salivar 
 

10. Diskuse 

Luděk Ekstein navrhuje zaslání finančního příspěvku pro Nadaci na podporu hasičského hnutí částkou 
6.186,- (1 Kč za člena) – přítomnými delegáty schváleno 

p. Josef Černý – starosta KSH PK 

- zdravice, blahopřání oceněným, poděkování, nesouhlas se snahou zrušit automatický postup na 
krajské kolo v požárním sportu dospělých pro vítěze minulého ročníku 

brig. gen.  Ing. František Pavlas – ředitel HZS PK 

- poděkování a přání do nového roku 

Ing.  Jaroslav Salivar – 1. náměstek SH ČMS Praha 

- poděkování, komentář k volbě nového starosty SH ČMS, přání k Vánocům a do nového roku 

p. Luděk Ekstein 

- poděkování 

p. Alena Foldová 

- nabídka pracovního místa – pracovnice kanceláře OSH PS od 1. 4. 2019 

- 13. 11. 2018 proběhl výkonný výbor, kde se projednávala otázka doporučení kandidáta pro volbu 
starosty SH ČMS 

- je třeba, abych jako starostka OSH dostala od dnešního shromáždění delegátů jasný mandát,            
a proto navrhuji hlasování o každém kandidátovi zvlášť 

Proběhlo hlasování, zda s tímto návrhem delegáti souhlasí. Předložený návrh byl přítomnými 
delegáty schválen.  

Bylo přistoupeno k vlastnímu hlasování o jednotlivých kandidátech s výsledkem pro p. Slámečku 1, 
pro p. Aulického 47 a pro p. Salivara 70. 

Shromáždění delegátů doporučuje pro volbu starosty SH ČMS pana Ing. Jaroslava Salivara. 

 

11. Usnesení a závěr  

Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Marek Vejvoda. Hlasování se zúčastnilo 
85 představitelů SDH.  

Hlasování pro usnesení – pro 85, proti 0, zdržel se 0 → usnesení schváleno.  

Usnesení je součástí tohoto zápisu.  

 



Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová poděkovala vedení města Nýřany a 
členům SDH Nýřany za technickou a organizační přípravu jednání a za možnost uskutečnit dnešní 
jednání v KD Nýřany.  

Dále vyslovila přání příjemného prožití vánočních svátků a úspěšného vykročení do roku 2019. 

    

Zapsala:   

Bc. Lenka Vejvodová, DiS v. r.         Pavlína Eksteinová, v. r. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Pavel Šojsl, v. r.       Jiří Baum, v. r. 

 


