
ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 21. 11. 2015 v kulturním domě v Horní Bělé 

__________________________________________________________________________________  

 

Přítomno: 90 představitelů SDH, tj. 69% – dle prezenčních listin  

Hosté: 53 – dle prezenčních listin 

Z pověření VV OSH Plzeň – sever jednání řídil Ing. Vlastimil Červenka, MBA  

Program:  

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

2. Kontrola usnesení SP SDH z 15. 11. 2014 v Žihli 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2015 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2016 

8. Zajištění VVH sborů a okrsků  

9. Ocenění členů, diskuse  

10. Usnesení a závěr  

Zahájení a přivítání hostů provedla starostka Alena Foldová. 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

Návrhová komise – předseda Petr Severa – SDH Manětín 

členové: Tomáš Polcar – SDH Horní Bělá, František Janouškovec – SDH Zhořec 

Mandátová komise – předseda Ing. František Lüftner – SDH Kralovice  

členové: Josef Fila – SDH Žihle, Miroslav Tlustý – SDH Dýšina 

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

Řídící jednání – Ing. Vlastimil Červenka, MBA – SDH Pláně 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov, Jana Češková – SDH Kožlany 

 

2. Kontrola usnesení SP SDH z 15. 11. 2014 v Žihli 

Kontrolu usnesení provedl náměstek starostky OSH PS Ing. Vlastimil Červenka. Usnesení splněno. 
Pouze bylo konstatováno, že některé sbory včas neodevzdaly dokumenty k prvotní přeregistraci, do 
dnešního dne chybí SDH Červený Újezd, Bohy a Kočín. 

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. 2015 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2015 přednesl náměstek starostky Ing. Vlastimil 
Červenka – podrobný přehled obdržel každý představitel SDH v dnešních materiálech. 

 



5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu přednesl p. Luboš Urbánek za OR represe, p. Petr Severa za OR prevence,                      
p. Miroslav Plaščiak za OR ochrany obyvatel, p. Ladislav Kapitán za OR historie a Aktiv Zasloužilých 
hasičů a p. Jaroslav Frána ml. za OR mládeže  – všechny zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  

  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

Zprávu OKRR přednesl její předseda p. Eduard Cízl – zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

  

7. Návrh rozpočtu na rok 2016 

Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Každý představitel  
SDH jej dnes 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). VVH SDH uskutečnit do 31. ledna 2016 a VVH okrsků do                          
28. února 2016. 
 

9. Ocenění členů, diskuse 

Ocenění členů (předává p. Foldová, Bc. Kučera, p. Ekstein) 

- Medaile sv. Floriána – Ladislav Kapitán (SDH Třemošná) 

- Čestné uznání SH ČMS – Alena Foldová (SDH Plasy) 

- Čestné uznání SH ČMS – Jan Čermák (SDH Tlučná) 

- Čestné uznání SH ČMS – Petr Špachmann (SDH Tlučná) 

- Čestné uznání SH ČMS – Miloslav Špachmann (SDH Tlučná) 

- Medaile Za mimořádné zásluhy – Konstantin Basset (SDH Tlučná) 

- Medaile Za mimořádné zásluhy – Josef Müller (SDH Obora) 

- Medaile za zásluhy o výchovu – Alena Filipová (SDH Tlučná) 

- Řád sv. Floriána – Miloš Bernášek (SDH Hromnice) 

- Řád sv. Floriána – Jaroslav Lukšík (SDH Tlučná) 

- Řád sv. Floriána – Jan Klečka (SDH Tlučná) 

- Řád sv. Floriána – Petr Slach (SDH Horní Hradiště) 

- gratulace k životnímu jubileu: 

 p. Vladimír Salzman – Zasloužilý hasič, SDH Zruč 
 plk. Ing. František Pavlas – krajský ředitel HZS PK 

 

Diskuse 

Ing. Vlastimil Červenka navrhuje zaslání finančního příspěvku pro Nadaci na podporu hasičského 
hnutí částkou 5.957,- (1,-- Kč za člena)  

p. Ing. Radek Pešík – starosta obce Horní Bělá 

- poděkoval všem za pozvání a popřál mnoho úspěchů do dalších let 

 



p. Štefan Asztalos – zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny  

- seznámil všechny přítomné s novými produkty od HVP (každý obdržel ve svých materiálech) 

Bc. Robert Kučera – vedoucí ústřední odborné rady represe 

- všechny přítomné pozdravil za starostu SH ČMS Ing. Karla Richtera 
- pogratuloval všem oceněným 
- poděkoval všem sborům na okrese za práci na úseku s mládeží, na úseku prevence i v oblasti 
kulturní a sportovní činnosti, která je na okrese Plzeň-sever bohatá a aktivní 
- informoval o dotačním programu z MŠMT – Program VIII, „Státní podpora sportu pro rok 2016 – 
organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“ 
- poděkoval všem jednotkám dobrovolných hasičů za práci při likvidování letních požárů 
- seznámil s  programem Vlády ČR ve prospěch dobrovolných hasičů 
- informoval o založení Komory velitelů – doporučení od všeho jednání tohoto spolku se distancovat, 
řídit se Prohlášením starostů OSH z jednání ze dne 24. 10. 2015 v Přibyslavi, které je k dispozici na 
webu www.dh.cz i na webu OSH Plzeň – sever 
 
plk. Ing. František Pavlas – ředitel HZS Plzeňského kraje 

- omluvil Ing. Jaroslava Salivara – náměstka starosty SH ČMS z dnešního jednání 
- velké poděkování za výbornou práci s mládeží, všem jednotkám dobrovolným hasičů obcí a měst na 
okrese Plzeň-sever za účinnou pomoc při požárech v letním období 
- informoval o dotacích pro JPO V (dotace na dopravní automobily, na opravu hasičských zbrojnic) 
- všem zúčastněným popřál hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2016 
 
p. Pavel Sudzina 
 

- informoval o činnosti hasičského psovoda, který nyní funguje v SDH Horní Bříza a SDH Zbůch 
 
10. Usnesení a závěr  
Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Petr Severa. Hlasování se zúčastnilo 87 
představitelů SDH.  

Hlasování pro usnesení – pro 87, proti 0, zdržel se 0 → usnesení schváleno.  

Usnesení je součástí tohoto zápisu.  

 

Ing. Vlastimil Červenka – všem poděkoval za účast a za disciplinovanost při jednání 

   

Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová – poděkování členům SDH Horní Bělá za 
technickou a organizační přípravu jednání a vedení obce Horní Bělá za možnost uskutečnit dnešní 
jednání v KD Horní Bělá. Dále vyslovila přání příjemných Vánoc a úspěšného vykročení do roku 2016! 

    

Zapsala:   

Bc. Lucie Slachová DiS, v.r.    

 

Ověřovatelé zápisu:   

Ing. Marek Vejvoda, v.r.       Jana Češková, v.r. 

 

http://www.dh.cz/

