
    U S N E S E N Í  

z jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, 
konaného dne 12. listopadu 2016 v KD obce Výrov - Hadačka 

 
Přítomno: 
ze 130 pozvaných zástupců  SDH přítomno  93 , tj.  72 % 

hostů: 48 

Návrhová komise: 
Předseda: Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov   
Členové: Václav Vopat – SDH Výrov – Hadačka, František Hnilička – SDH Buč - Služetín 
________________________________________________________________________
    
Mandátová komise: 
Předseda: Ing. František Lüftner – SDH Kralovice             
členové:  Josef Fila – SDH Žihle, Michal Češka – SDH Kožlany 
  
 
 

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

Řídící jednání:  Ing. Vlastimil Červenka, MBA – 1. Náměstek starostky OSH, SDH Pláně  

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Richard Hlous – SDH Česká Doubravice 
             Zuzana Koudelová – SDH Horní Bělá 
 

Shromáždění představitelů SDH bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání SP SDH ze dne 19. 11. 2015 v Horní Bělé 
- metodiku konání řádných valných hromad SDH a okrsků 
- předaná krajská a republiková hasičská vyznamenání 
- diskusní příspěvky hostů Shromáždění představitelů SDH 

Shromáždění představitelů SDH schvaluje: 

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

- zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou starostkou p. Foldovou 
- zprávy o činnosti odborných rad mládeže, represe, prevence, historie a ochrany 

obyvatel přednesené jejich vedoucími a zprávu vedoucího Aktivu ZH 
- výsledky hospodaření OSH PS k 30. 9. 2016 
- rozpočet hospodaření OSH PS na rok 2017 
- zprávu okresní kontrolní a revizní rady 
- likvidaci a zrušení SDH Bohy, okrsek Kožlany- Chříč k  2. 11. 2016  
- příspěvek pro NADACI NA PODPORU HASIČSKÉHO HNUTÍ V ČR se sídlem v Přibyslavi 

ve výši 1,-- Kč na člena, tj.   5.959,-- Kč 
 



Shromáždění představitelů SDH ukládá: 

- všem SDH uskutečnit VH do 31. ledna 2017 a odevzdat Hlášení o činnosti za rok 2016  
- všem starostům SDH a starostům okrsků 

 tam, kde budou ve sborech nebo okrscích volby nebo doplňující volby, 
vyhotovit aktuální přílohu k registračnímu listu 3x v originále, případně 
vyplnit další dokumenty tak, aby byla aktualizována data ve Veřejném 
rejstříku Městského soudu v Praze a neprodleně vše odevzdat na kancelář 
OSH 

 aktivně a pravidelně sledovat webové stránky OSH – www.oshps.cz  a 
www.dh.cz  - úkol trvalý 

- všem okrskům uskutečnit VH do 28. února 2017 
- všem SDH provést bezhotovostní odvod členských příspěvků na rok 2017 (dospělý 

hasič 100,-- Kč, mladý hasič do 18ti let 50,-- Kč) nejpozději do 31. 1. 2017, tzn. datum 
úhrady členských příspěvků je den připsání částky na účet OSH 

- vedení a výkonnému výboru OSH Plzeň – sever vyhodnotit diskusi z dnešního jednání 
- 1. náměstkovi Ing. Vlastimilu Červenkovi, MBA zabezpečit úhradu finančního 

příspěvku pro Nadaci na podporu hasičského hnutí v ČR, do 30. 11. 2016  
 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Pro:   90 
 
Proti: 1 
 
Zdržel se: 0 
 
 
předseda návrhové komise:      členové:  
 
Ing. Marek Vejvoda, v.r.      Václav Vopat, v.r. 
          
 
         František Hnilička, v.r. 
 
      
 
          

 

http://www.oshps.cz/
http://www.dh.cz/

