
Zápis z jednání Shromáždění představitelů SDH Plzeň - sever 

KD Kralovice dne 26.3.2022 

 

Zahájení 9:40 

1) Minuta ticha za zesnulé hasiče 

2) Alena Foldová - zahájení + přivítání hostů 

p. Robert Kučera za SH ČMS Praha, p. Petr Vanka, 1. náměstek hejtmana za Plzeňský 

kraj, Ing. Karel Popel – za Město Kralovice, p. Aleš Hejdušek za Alerion, s.r.o. Brno , 

Zasloužilí hasiči a ostatní hosté 

3) Seznámení s programem schůze – řídící jednání p. Ondřej Melichar 

4) Návrhová komise: p. Milan Koza – předseda 

             Ing. Marek Vejvoda, p. Petr Česánek 

        pro: 93    proti:0     zdrželi se: 0 

5) Mandátová komise:  p. Michal Češka – předseda 

                                      pí. Bc. Lenka Vejvodová, pí. Romana Holečková 

        pro: 93    proti:0     zdrželi se: 0 

6) Zapisovatel: pí. Štěpánka Nováková        

pro: 93    proti:0     zdrželi se: 0 

 

7) Ověřovatel zápisu: Mgr. Jaroslav Sládek, Alexandr Hlaváč    

  

pro: 93    proti:0     zdrželi se: 0 

 

 

8)  Zpráva mandátové komise: přítomno 93 sborů = 71% účast 

9) p. Česánek: Kontrola usnesení ze 19.9.2021  
– usnesení bylo přečteno – nikdo nemá připomínky 
 

10) p. Foldová – zpráva starostky OSH PS za uplynulé období  

11) p. Melichar – informace o hospodaření OSH PS za r. 2021 – zprávu sbory obdržely 

v materiálech u prezence 

12) p. Cízl – zpráva předsedy OKRR za uplynulé období 

13) Návrh rozpočtu na rok 2022 sbory obdržely v materiálech u prezence 

14) A. Foldová, R. Kučera, P. Česánek  



 

Ocenění jednotlivců: 

Josef Šubrt – SDH Plasy – medaile Za zásluhy 

Miroslav Tlustý – SDH Dýšina –Záslužná medaile OSH III. st. 

Josef Moravec – SDH Pňovany – věrnostní stužka za 50 let  

Jiří Beran - SDH Zruč Záslužná medaile OSH-III. st. 

Manželé Jiří a Marie Severovi - SDH Manětín – Záslužné medaile OSH III. st.  

  

 

              Ocenění sborů za boj s pandemií C19 : 

O. Holeček – vedoucí OR OO – omluven, zaslal poděkování SMSkou starostce             

p. Foldové – ocenění převzala manželka 

SDH: Druztová, Dýšina, Horní Bříza, Chříč, Kaznějov, Kralovice, Manětín, Město 

Touškov, Nýřany, Rybnice, Senec, Stýskaly, Tatiná, Tlučná, Třemošná, Vejprnice, 

Všeruby, Záluží, Zbůch 

J. Frána - odmítl ocenění za sbor – myslí si, že pracovaly i ostatní sbory v okrscích 

A. Foldová – reagovala na odmítnutí medaile pro SDH Všeruby: ocenění sborů 

navrhovali jednotliví členové VV za okrsky, nikoliv ona, vedení nebo celý  VV 

OSH PS 

 

15) Diskuse:  

1. p. Hejdušek – firma Alerion s.r.o. Brno – představení firmy, výrobního 

portfolia a návrhy praporů, především pak grafický návrh okresního praporu 

2. p. Frána – poděkování za udělené vyznamenání při shromáždění delegátů 

v roce 2020 ve Všerubech (byl zdravotně indisponován), k vysvětlené 

odmítnutí ocenění sboru -  bere jako znevážení práce ostatních sborů a lidí, 

kdyby převzal ocenění pro sbor za C19. 

Podotkl, že na stránkách OSH PS jsou staré informace - mělo by být 

aktualizováno 

Poděkování OKRR za prozkoumání podnětu z 5.10.2920- odpověď dostal až 

12.1.2022- 15.9.OKRR – unikl nedoplatek 2.300.- za úhradu školení 

vedoucích MH 

 

3. p. Cízl – předseda OKRR – odpověď p. Fránovi:  

Časový posun odpovědi z důvodu nemoci.  

Nedoplatek nebyl při jednání OKRR odhalen, jelikož OKRR neměla 

k dispozici prezenční listinu ze školení, nemohli tedy v září 2021 ověřit počet 

účastníků, nakonec po obdržení vysvětlení od starostky OSH a následné 

kontrole prezenční listiny a příjmových dokladů, OKRR konstatovala, že je 

vše v pořádku 

 

4. p. Tlustý – Poděkování za všechny oceněné sbory i jednotlivce 



 

5. p. Slach – požádal OSH PS o finanční příspěvek na pomoc Ukrajině  - účelově 

poukázaný – ne na nákup zbraní 

 

6. p. Melichar - ke schválení zástupcům sborů: 

1. Humanitární příspěvek ve výši 30.000.- Kč na pomoc Ukrajině 

2. Odvod 1,-- Kč za člena = 6.077,-- Kč za OSH PS pro Nadaci podpory 

hasičského hnutí Přibyslav 

3. Zmocnění VV okresu PS k pořízení praporu OSH PS – grafické 

zpracování, finanční nabídka 

4. Změna ceny příspěvku na nákup medailí a stužek z důvodu 

řádného zaúčtování – proběhl audit – OSH PS bylo upozorněn na 

chybné účtování 

   nyní hradí SDH:  100,-- Kč / medaili – nově 180,-- Kč / medaili 

   nyní hradí SDH:    35,-- Kč / stužku – nově  45,-- Kč / stužku 

 

 

7. Starosta města Kralovic – Ing. Popel 

Poděkování všem dobrovolným hasičům za činnost i práci s MH 

 

8. Náměstek hejtmana p. Petr Vanka 

Poděkování za pozvání, slib, že hejtmanství bude nadále podporovat hasiče, 

vyslovil poděkování za všechny občany 

 

9. Hlasování k návrhu O. Melichara: 

1. Humanitární příspěvek 30.000,--Kč        

pro: 90    proti:0     zdrželi se: 3  

2. Schválení odvodu 6.077,-- Kč na Centrum hasičského hnutí Přibyslav   

pro: 93    proti:0     zdrželi se: 0 

3. Zmocnění VV k zahájení k pořízení praporu OSH PS     

 pro: 92    proti:0     zdrželi se: 1 

4. Zvýšení ceny za medaile ze 100,-- Kč/kus na 180,-- Kč/ks      

     zvýšení ceny za stužky z 35,-- Kč na 45,-- Kč/kus  

                                                         pro: 88    proti:4     zdrželi se: 1    

 

16) Návrhová komice – p. Koza 

           Návrh usnesení     pro: 90    proti:1     zdrželi se: 1    

                 (před hlasováním odjel SDH Č. Újezd) 

 

17)  Závěr - R. Kučera 

1. Omluvil Ing. Němečkovou a Ing. Pavlase z dnešního jednání 

2. Pogratuloval všem oceněným členům a sborům 



3. V roce 2020 proběhly změny ve vedení v rámci celého SH ČMS, nové vedení 

na všech úrovních to nemělo jednoduché s ohledem na pandemii C19 

4. Finanční podpora v roce 2022 zůstává, i přes úspory ve státním rozpočtu ve 

stejné výši 

5. V dalších letech se předpokládají velké úspory v dotačních programech SH 

ČMS 

6. Proběhl finanční audit v rámci celého SH ČMS 

7. Dne 9.4.2022 statistika zapojení SDH v rámci výjimečných situací – 50% 

v rámci celé ČR 

8. Přání zdraví a elánu do práce 

       

A. Foldová – rozloučení a ukončení jednání. Poděkování městu Kralovice a jmenovitě 
pracovnicím kulturního zařízení p. Beranové a p. Hauznerové za přípravu prostor k jednání. 
 

 

Ukončení jednání 11: 45   

zapsala: Štěpánka Nováková 

 

 

Ověřovatelé: 

Mgr. Jaroslav Sládek, v.r.       Alexandr Hlaváč, v.r. 


