
Z Á P I S 

z jednání shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, konané            

dne 23. března 2019 v kulturním domě Dobříč 

 

Přítomno: dle prezenčních listin 81 představitelů 

Hostů: dle prezenčních listin 27 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola usnesení SD SDH, 17. 11. 2018 v Nýřanech 

3) Výroční zpráva za rok 2018 

4) Hospodaření OSH za rok 2018 

5) Zpráva OKRR 

6) Diskuse 

7) Usnesení a závěr 

 

ad 1) 

Jednání SP zahájila starostka OSH p. Foldová přivítáním všech představitelů SDH, 

Zasloužilých hasičů a ostatních hostů. 

Za SH ČMS Praha:  

- Bc. Robert Kučera, vedoucí ÚOR represe 

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

HZS PK: 

- brig. gen. Ing. František Pavlas 

Obec Dobříč: 

- starosta p. Martin Liška 

Sdružení svazu obcí a měst PK: 

- Ing. Michaela Opltová, starostka Obce Kozolupy, místopředsedkyně Sdružení svazu 

obcí a měst PK, členka Komory obcí ČR 

Zasloužilí hasiči: 

- p. Filipová, p. Hezký, p. Horský, p. Dub, p. Malec, p. Hanus, p. Moravec, p. Říha, p. 

Randa, p. Mudra Fr. a p. Mudra J. 

 

Řídící jednání p. Ekstein pokračoval v programu jednání a navrhl členy pracovních komisí, 

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Návrhová komise: 

Pavel Eret – SDH Štichovice, Roman Slach – SDH Dobříč, Miroslav Tlustý – SDH Dýšina 

hlasování: 

pro 80  proti 0  zdržel se 0 

Mandátová komise: 

Ing. František Lüftner – SDH Kralovice, Mgr. Luboš Urbánek – SDH Obora, Petr Severa – 

SDH Manětín 

hlasování: 

pro 80  proti 0  zdržel se 0 



 

Zapisovatelka jednání: 

Pavlína Eksteinová – SDH Vejprnice 

hlasování: 

pro 80  proti 0  zdržel se 0 

Ověřovatelé zápisu: 

Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov, Irena Vágnerová – SDH Líně 

hlasování: 

pro 80  proti 0  zdržel se 0 

 

ad 2) 

Kontrolu usnesení ze shromáždění delegátů, konaném 17. 11. 2018 provedla p. Foldová. 

Usnesení je splněno. 

 

ad 3) 

Výroční zpráva za rok 2018, komentář přednesla p. Foldová 

- v tištěné podobě VZ obdržel každý představitel SDH, včetně hostů 

- VZ zmapovala činnost OSH PS na všech úsecích, včetně obrazového materiálu 

- doporučení, aby se VZ na dnešním jednání schválila 

 

ad 4)  

Hospodaření OSH PS za rok 2018, z pověření Ing. Červenky přednesla p. Foldová 

- hospodaření skončilo v roce 2018 mírnou ztrátou, která nijak významně neovlivnila a 

neovlivní chod našeho okresního sdružení 

- součástí VZ je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát, včetně přehledu všech dotací, které 

našeho OSH v roce 2018 obdrželo, také je přiložena závěrečná zpráva inventarizační 

komise, z které je patrné, že vlastníme majetek v téměř 750tis. hodnotě 

- pozitivní zprávou je, že se nám vrátila část půjčky KSH PK ve výši 35tis. Kč 

- daňové přiznání za rok 2018 bylo 13. 3. 2019 řádně podáno Finančnímu úřadu 

 

ad 5) 

Zpráva OKRR – přednesl její předseda p. Eduard Cízl 

- zpráva je přílohou tohoto zápisu 

 

ad 6)  

Diskuse: 

- Diskusi zahájili členové hlavního spolku SH ČMS Bc. Kučera a p. Hulec. Celému 

OSH bylo poděkováno za dosavadní činnost a úspěchy, kterých naši členové dosáhli 

za posledních několik let. Na Čestný prapor OSH PS byla oběma pány připnuta Stuha 

III. stupně, kterou udělil hlavní spolek SH ČMS Praha a předán diplom. 

- Bc. Kučera následně předal starostce p. Foldové medaili Za mimořádné zásluhy za 

její přínos dobrovolným hasičům a také k jejímu životnímu jubileu 

- diskusní příspěvek starostky p. Foldové: 

➢ poděkování za předané ocenění práce všech hasičů na okrese                         

Stuhou III. stupně k Čestnému praporu 



➢ poděkování za obdrženou medaili Za mimořádné zásluhy 

➢ informace o ukončení právního vztahu a činnosti SDH Blažim, okrsek Úněšov 

➢ informace k vyplňování Hlášení o činnosti, nutnosti vyplnit do 1. 4. 2019 

registrační listy sportovních oddílů SH ČMS, poukázala na nutnost 

zaregistrovat sportovce v soutěžích a aktivní sportovce na portále 

prihlasky.dh.cz  

➢ nezapomenout podat daňové přiznání ve sborech a okrscích do konce března 

2019 , do 15. 5. 2019 odevzdat na kancelář OSH formulář Přehled o majetku a 

závazcích 

➢ informace o přidělení účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje, žádosti o 

příspěvky budou v nejbližších dnech rozeslány na starosty sborů a okrsků, 

podávání žádostí bude do 31. 5. 2019, na pozdě podané žádosti nebude brán 

zřetel 

➢ navýšení členských příspěvků, diskuse probíhá ve sborech mezi členy, tam kde 

o tomto plánovaném navýšení o 20,-- Kč u mladých i dospělých hasičů zatím 

nevědí, je nutné členy řádně informovat a vysvětlit, proč se plánuje navýšení, 

důvodem je především vyšší dostupnost volných financí k dotacím MV a 

MŠMT, ke kvalitnímu servisu a zabezpečení chodu kanceláře OSH a 

k mírnému navýšení mzdových prostředků 

➢ všichni členové SH ČMS po zaplacení členského příspěvku jsou pojištění na 

úraz a trvalé následky úrazu 

➢ k 1. 6. 2019 odchází p. Foldová do důchodu, změna pracovnice kanceláře OSH 

bude již od 1. 4. 2019, do konce volebního období starostky bude jmenovaná 

nadále vypomáhat především na úseku členské evidence a organizaci a 

zabezpečení okresních akcí, dojde k úpravě úředních hodin kanceláře OSH, o 

které budou všichni včas informováni prostřednictvím e-mailů a vše bude 

zveřejněno na webu OSH 

- Ing. Michaela Opltová: 

➢ poděkovala za záslužnou práci dobrovolných hasičů a za Sdružení svazu obcí a 

měst Plzeňského kraje vyjádřila ochotu pomáhat a podat pomocnou ruku 

➢ p. Frána předal Ing. Opltové květinu 

- p. Martin Liška: 

➢ přivítal přítomné v obci Dobříč, poděkoval za práci dobrovolných hasičů, kteří 

jsou na obcích nositeli kultury a pomáhají všude, kde je potřeba 

➢ popřál hodně úspěchů a věří, že se do Dobříče naše jednání v budoucnu zase 

vrátí 

- brig. gen. Ing. František Pavlas 

➢ poděkování za zásahovou činnost všech jednotek obcí a měst 

➢ poblahopřál k udělenému ocenění celého OSH 

➢ vybídl k vyšší preventivní činnosti, např. prostřednictvím besed s občany apod. 

 

 

 

 

 



ad 7) 

Usnesení – vyhlášena 10ti minutová přestávka. 

Předseda návrhové komise p. Eret přečetl návrh usnesení, které je součástí zápisu. 

Přítomnými představiteli SDH bylo usnesení jednohlasně přijato  (79 přítomných 

představitelů v čase hlasování) 

 

Závěr jednání provedl Bc. Kučera, který přítomné představitele SDH a hosty pozdravil 

jménem starosty SH ČMS p. Jana  Slámečky. Vyjádřil přesvědčení, že předané ocenění všem 

hasičům na okrese je na místě, za dlouholeté dobré a v mnoha směrech výborné výsledky 

činnosti hasičské práce.  Vybídl k úzké spolupráci mezi sbory, okrsky a OSH. Upozornil na 

skutečnost, že podzim letošního roku a začátek roku 2020 bude pro naše sdružení volebním 

časem a je tedy třeba vybrat schopné a kvalitní funkcionáře od sborů, přes okrsky, okres, kraj 

až do republiky.  

 

Na úplný závěr poděkovala starostka p. Foldová za účast, byť dnes trochu slabší, popřála 

hodně úspěchů do dalších dnů a následně šťastnou cestu k domovům. 

 

 

Zapsala: 

Pavlína  E k s t e i n o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Marek   V e j v o d a, v.r. 

 

Irena  V á g n e r o v á, v.r. 

 

 

 

 

 

 


