
ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 15. 11. 2014 v kulturním domě v Žihli 

__________________________________________________________________________________  

Přítomno: 92 představitelů SDH, tj. 70% – dle prezenčních listin  

Hosté: 23 – dle prezenčních listin 

Z pověření VV OSH Plzeň – sever jednání řídil p. Milan Štefl  

Program:  

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

2. Kontrola usnesení SP SDH z 16. 11. 2013 v Dolním Hradišti 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2014 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2015 

8. Zajištění VVH sborů a okrsků  

9. Schválení klíče pro volbu delegátů a schválení programu jednání Sněmu delegátů v roce 2015 

10. Diskuse  

11. Usnesení a závěr  

  

Zahájení a přivítání hostů provedla starostka p. Alena Foldová. 

 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

Návrhová komise – předseda p.  František Hanus – SDH Manětín 

členové: p.  Miloš Hezký – SDH Plasy, p. Petr Chejlava – SDH Žihle 

Mandátová komise – předseda Ing. František Lüftner – SDH Kralovice  

členové: p. Jiří Havel – SDH Žihle, p. Roman Slach – SDH Dobříč 

Zapisovatelka – Bc. Lucie Slachová, DiS. – SDH Horní Hradiště  

Řídící jednání – p. Milan Štefl – SDH Kaznějov 

Ověřovatelé zápisu – p. Miroslav Tlustý – SDH Dýšina, p. František Janouškovec – SDH Zhořec 

  

2. Kontrola usnesení SP SDH z 16. 11. 2013 v Dolním Hradišti 

Usnesení přednesl náměstek starostky OSH PS p. Milan Štefl. Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

 

Příspěvek - p. Ivo Grüner – náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

- přivítal všechny přítomné v Žihli 

- velké poděkování za velmi dobrou práci s mládeží na okrese Plzeň – sever 

- z rukou starostky p. Foldové převzal medaili k 150. výročí založení prvního českého hasičského 
sboru jako výraz poděkování hasičů okresu Plzeň-sever za podporu Plzeňského kraje 



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. 2014 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2014 předložil představitelům SDH 1. náměstek 
starostky p. Milan Štefl 

– podrobný přehled obdržel každý představitel SDH. 

  

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu přednesl p. Jaroslav Frána za OR mládeže, p. Kamil Hanus za OR velitelů,                    
p. Petr Severa za OR prevence, p. Miroslav Plaščiak za OR ochrany obyvatel  a p. Milan Štefl za OR 
historie– všechny zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  
  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

Hodnotící zprávu OKRR  přednesl Ing. Vlastimil Červenka – zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

  

7. Návrh rozpočtu na rok 2015 

Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl  1. náměstek starostky p. Milan Štefl, každý představitel  

SDH jej obdržel v tištěné podobě.  

 

 8. Zajištění VVH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění VVH přednesla starostka Alena Foldová (každý jej také obdržel v 
dnešních materiálech, budou k dispozici na webu OSH www.oshps.cz). VVH SDH se musí uskutečnit                
do 31. ledna 2015 a VVH okrsků do 28. února 2015. Důraz na důsledné dodržení odevzdání všech 
nutných dokumentů – Zpráva o VVH, Hlášení o činnosti za rok 2014, podepsané usnesení z VVH 
včetně hodnotících zpráv a zprávy o hospodaření, plán práce, tam kde je kolektiv MH také registrační 
list a především pak vyplněnou Přílohu k registračnímu listu sboru ve třech originálech + souhlas 
vlastníka nemovitosti s umístěním sídla sboru – požadavek Nového občanského zákoníku a nutnost 
zapsat všechny sbory do Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze bez chyb!!! Dále byla podána 
informace o schválených nových Stanovách, které jsou pro další potřebu všech členů k dispozici na 
www.dh.cz. 
 

9. Schválení klíče pro volbu delegátů a schválení programu jednání Sněmu delegátů v roce 2015 

P. Luděk Ekstein všechny přítomné informoval o schválení klíče a programu na Sněm delegátů v roce 
2015, které se uskuteční 28. 3. 2015 v kulturním domě v Pláních (u Plas). Jako předseda organizační 
rady pro přípravu Sněmu delegátů byl schválen p. Petr Slach – SDH Horní Hradiště. 

 

Předání ocenění  - předává p. Foldová,  p. Ekstein 

Medaile k 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru  

– Zasloužilí hasiči - Miroslav Žák, Josek Sak – in memoriam, členové VV  - Jaroslav Frána,  Josef Fila,  
Kamil Hanus,  Martin Holota, Jiří Honzík,  Josef Sak,  Petr Severa,  Luboš Urbánek,  Karel Valenta,     

http://www.dh.cz/


Ing. Vlastimil Červenka, členové odborných rad Milan Hamata, Vítězslav Genttner, František Hnilička, 
Kateřina Müllerová, Rudolf Malec, Marie Severová, Eduard Cízl, Josef Moravec, podporovatelé a 
sponzoři - Ing. Milan Řihošek – KÚ PK, plk. Ing. František Pavlas – HZS PK, plk. Ing. Pavel Musil – HZS 
PK, firma D.S.D. Metal plus, s.r.o. Plzeň – manželé Silovských    

- Medaile sv. Floriána – Kamil Hanus (SDH Manětín) 

- Medaile sv. Floriána – Jaroslav Frána (SDH Všeruby) 

- Čestné uznání SH ČMS – Zdeňka Dubová (SDH Vochov) 

- Čestné uznání SH ČMS – Jaromír Hahn (SDH Žihle) 

- Čestné uznání SH ČMS – Milan Štefl (SDH Kaznějov) 

- Čestné uznání SH ČMS – Josef Fila (SDH Žihle) 

  

10. Diskuse  

p. Josef Janouškovec –  zastupitel  Obce  Žihle 

- pozdravil jednání jménem Obce Žihle a poděkoval všem dobrovolným hasičům za jejich práci 

 

p. Ing. Milan Řihošek – vedoucí  odboru bezpečnosti a  krizového řízení KÚ Plzeňského kraje  

- všechny přítomné seznámil se situací dotování dobrovolných hasičů 

- informoval o koupi nové požární stříkačky pro hasiče Plzeňského kraje 

- poděkoval za spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že tomu tak bude i v budoucím období 

 

plk. Ing. František Pavlas – ředitel HZS Plzeňského kraje 

- velké poděkování za výbornou spolupráci 

- informoval o ubývajícím množství hasičských jednotek (problém v odborné způsobilosti a 
personálním obsazení) 

 

p. František Hanus – starosta KSH ČMS 

- všechny přítomné pozdravil za Ing. Salivara (náměstek starosty SH ČMS),  p. Václava Hulce (člen VV 
SH ČMS) a za Ing. Yvetu Korunkovou (ředitelka Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.  pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj) 

- informoval o problému odvolání představitelů VV KSH Plzeňského kraje (8. 4. 2014 byli zvoleni noví 
představitelé) 

- výborná spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje a s HZS Plzeňského kraje 

- soutěže KSH – velmi vysoká úroveň pořádaných soutěží  

- informoval o získané dotaci na nákup požární stříkačky 

 

plk. Ing. Pavel Musil – ředitel Územního odboru Plzeň HZS PK 

- informoval o špatné situaci v proškolení velitelů ve sborech dobrovolných hasičů všech JPO 

- poděkoval za výbornou spolupráci mezi HZS a dobrovolnými hasiči 

 



p. Miroslav Plaščiak – OR ochrany obyvatel 

- reakce na předchozí příspěvky – velký problém se školením velitelů (zaměstnavatelé nechtějí 
zaměstnance uvolňovat z práce) 

  

p. Alena Foldová – starostka OSH Plzeň – sever 

- příspěvek  pro Nadaci na podporu hasičského hnutí v ČR ve výši 1,- Kč na člena → tj. 5913,- Kč, jako 
vyjádření podpory našeho OSH  

- velké poděkování za vystavení hasičských praporů 

- informovala o možnosti zakoupení hasičského kalendáře na rok 2015, prodej na OSH za 100,- Kč 

- informovala o přestěhování sídla kanceláře OSH, Kollárova ul. 32, doručovací adresa zůstává stejná 
a to do řádných voleb v roce 2015, kdy bude nové sídlo zapsáno do Spolkového rejstříku Městského 
soudu v Praze včetně nového vedení OSH PS 

- VI. setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů se v roce 2015 uskuteční v obci Nevřeň 

 

11. Usnesení a závěr  

Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise p. František Hanus. Hlasování se  

zúčastnilo 92 představitelů SDH.  

Hlasování pro usnesení – pro 92, proti 0, zdržel se 0 → usnesení schváleno.  

Usnesení je součástí tohoto zápisu.  

   

Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová – poděkování všem za účast. 

p. Luděk Ekstein předal květinu jako vyjádření za pomoc při dnešním jednání členkám SDH Žihle         
p. Havlíkové a p. Holišové, členkám SDH Horní Hradiště p. Kočové a sl. Slachové. Velké poděkování   
za celé volební období patří také starostce OSH p. Aleně Foldové, které p. Ekstein předal kytici růží. 

    

Zapsala:   

Bc. Lucie Slachová DiS, v.r.    

Ověřovatelé zápisu:   

Miroslav Tlustý, v.r.       František Janouškovec, v.r.   

 


