
    U S N E S E N Í  

z jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, 
konaného dne 15. listopadu 2014 v Žihli 

 
Přítomno: 
ze 131 pozvaných zástupců  SDH přítomno 92 

hostů:  23 

Návrhová komise: 
Předseda: František Hanus – SDH Manětín   
členové: Miloš Hezký – SDH Plasy, Petr Chejlava – SDH Žihle  
________________________________________________________________________
    
Mandátová komise: 
Předseda: Ing. František Lüftner – SDH Kralovice             
členové:  Jiří Havel – SDH Žihle, Roman Slach – SDH Dobříč 
 
 
 
 

Zapisovatelka jednání: Bc. Lucie Slachová, Dis. – SDH Horní Hradiště 

Řídící jednání: VV OSH Plzeň – sever pověřen Milan Štefl – SDH Kaznějov     

Ověřovatelé zápisu: Miroslav Tlustý – SDH Dýšina, František Janouškovec – SDH Zhořec 

Shromáždění představitelů SDH bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání SP SDH ze dne 16. 11. 2013 v Dolním Hradišti 
- metodiku konání VVH SDH a okrsků 
- předaná krajská a republiková hasičská vyznamenání 
- předané medaile k 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru členům a 

hostům 
- diskusní příspěvky hostů Shromáždění představitelů SDH 
- informace starostky OSH k problematice zápisů do Spolkové rejstříku Městského 

soudu v Praze, v souvislosti s Novým občanským zákoníkem 

Shromáždění představitelů SDH schvaluje: 

- návrhovou a mandátovou komisi, zapisovatelku a ověřovatele zápisu,  jak je uvedeno 
shora 

- zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou starostkou p. Foldovou 
- zprávy o činnosti za odborné rady mládeže, velitelů, prevence, historie a ochrany 

obyvatel přednesené vedoucími odborných rad 
- výsledky hospodaření OSH PS k 30. 9. 2014 
- rozpočet hospodaření OSH PS na rok 2015 



- zprávu okresní kontrolní a revizní rady 
- datum, místo a program jednání Shromáždění delegátů, 28. 3. 2015, KD Pláně u Plas  
- klíč pro volbu delegáta na Shromáždění delegátů v poměru 1 SDH = 1 delegát 
- předsedu organizační rady pro přípravu Sněmu delegátů p. Petra Slacha – SDH Horní 

Hradiště 
- příspěvek pro NADACI NA PODPORU HASIČSKÉHO HNUTÍ V ČR se sídlem v Přibyslavi 

ve výši 1,-- Kč na člena – tj. 5.913,-- Kč 
- nové sídlo OSH Plzeň – sever, Kollárova 32, 301 00 Plzeň 

 
Shromáždění představitelů SDH ukládá : 

- všem SDH uskutečnit VVH do 31. ledna 2015 a odevzdat Hlášení o činnosti za rok 
2014 a Zprávu o konání VVH 

- všem starostům SDH a okrskovým starostů – vyhotovit aktuální přílohu 
k registračnímu listu 3x v originále a přiložit souhlas vlastníka nemovitosti, kde bude 
mít SDH své sídlo – do 28. 2. 2015 

- všem okrskům uskutečnit VVH do 28. února 2015 
- všem členům provést bezhotovostní odvod členských příspěvků na rok 2015 ( dospělý 

hasič 100,-- Kč, mladý hasič do 18ti let 50,-- Kč ) do 31. 1. 2015  
- vedení a výkonnému výboru OSH Plzeň – sever vyhodnotit diskusi z dnešního jednání 
- náměstkovi p. Šteflovi zabezpečit úhradu finančního příspěvku pro Nadaci na 

podporu hasičského hnutí v ČR, do 30. 11. 2014  
- všem představitelům SDH, kteří vlastní prapor (historický, současný nebo čestný) 

zaslat vedoucímu OR historie popis, do 30. 11. 2014 
 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Pro: 92  
 
Proti: 0 
 
Zdržel se: 0 
 
 
předseda návrhové komise:      členové:  
 
František  H a n u s, v.r.      Miloš Hezký, v.r. 
 
         Petr Chejlava, v.r. 

 


