
ZÁPIS 
ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 12. 11. 2016 v kulturním domě obce Výrov - Hadačka 
__________________________________________________________________________________  
 

Přítomno: 93 představitelů SDH, tj. 72% – dle prezenčních listin  

Hosté: 48 – 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 21. 11. 2015 v Horní Bělé 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2016 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 

8. Zajištění řádných VH sborů a okrsků  

9. Ocenění členů 

10. Diskuse  

11. Usnesení a závěr  

 

Zahájení a přivítání hostů provedla starostka Alena Foldová. 

 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

Návrhová komise – předseda Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov 

členové: František Hnilička – SDH Buč - Služetín, Václav Vopat – SDH Výrov - Hadačka 

Mandátová komise – předseda Ing. František Lüftner – SDH Kralovice  

členové: Josef Fila – SDH Žihle, Michal Češka – SDH Kožlany 

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

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

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

  

2. Kontrola usnesení SP SDH z 21. 11. 2015 v Horní Bělé 

Kontrolu usnesení provedl náměstek starostky OSH PS p. Luděk Ekstein. Usnesení bylo 
splněno. Nikdo z přítomných neměl žádná doplnění. 

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. 2016 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2016 přednesl 1. náměstek starostky                       
Ing. Vlastimil Červenka – podrobný přehled obdržel každý představitel SDH v dnešních 
materiálech. 

  

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu přednesl p. Vítězslav Genttner za OR mládeže, p. Kamil Hanus za OR 
represe, p. Petr Severa za OR prevence, p. Ladislav Kapitán za OR hitorie, p. Miroslav Plaščiak 
za OR ochrany obyvatel. Zasloužilý hasič p. Jaroslav Randa přednesl zprávu Aktivu 
Zasloužilých hasičů. Všechny zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.  

  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

Hodnotící zprávu činnosti rady přednesl předseda p. Eduard Cízl – zpráva je přílohou tohoto 
zápisu.  

  

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 

Návrh rozpočtu na rok 2017 přednesl 1. náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Každý 
představitel SDH jej obdržel v tištěné podobě.  

 

 8. Zajištění VH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění VH přednesla starostka Alena Foldová (každý jej také obdržel      
v dnešních materiálech). Všechny SDH musí uskutečnit VH do 31. ledna 2017 a odevzdat 
Hlášení o činnosti za rok 2016 (možno stáhnout na www.oshps.cz) – vyplňují pouze sbory, 
okrsky ne!!! VH okrsků uskutečnit do 28. února 2017. 
Placení členských příspěvků – provést bezhotovostní převod do 31. 1. 2017 (datum úhrady čl. 
příspěvků je den připsání částky na účet OSH). 
Informace o přečíslování členské základny a nových členských průkazech (více ve zpravodaji). 
 
9. Ocenění členů 

Předává p. Alena Foldová, Bc. Robert Kučera 

 Medaile sv. Floriána – Eduard Cízl (SDH Kostelec) 
 Medaile sv. Floriána – p. Josef Sak (SDH Úněšov) 
 Čestné uznání SH ČMS – p. Irena Vágnerová (SDH Líně) 
 Čestné uznání SH ČMS – Ing. Vlastimil Červenka (SDH Pláně) 
 Medaile Za mimořádné zásluhy – p. František Ruml (SDH Město Touškov) 
 Medaile Za mimořádné zásluhy – Ing. František Lüftner (SDH Kralovice) 
 Řád sv. Floriána – zasloužilý hasič Jiří Beran (SDH Zruč) 
 gratulace k životnímu jubileu – p. Jiří Müller (SDH Kaznějov) 

http://www.oshps.cz/


 

Ing. Vlastimil Červenka informoval: 

- o zrušení a likvidaci SDH Bohy, k 2. 11. 2016 (usnesením MS v Praze) 
 Hlasování pro zrušení 93, proti 0, zdržel se 0  
- o finančním příspěvku pro Nadaci na podporu hasičského hnutí v ČR se sídlem v Přibyslavi 
ve výši 1,- Kč na člena, tj. 5.959,-  
Hlasování: pro 93, proti 0, zdržel se 0 
 
10. Diskuze 

p. Štefan Asztaloš – zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 

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

 

plk. Ing. Pavel Musil – ředitel územního odboru HZS Plzeň 

- pochválil spolupráci HZS s jednotkami obcí na Plzni – severu 
- informoval o dotacích na dopravní automobily a na opravy a rekonstrukce hasičských 
zbrojnic 
- malý zájem mladých lidí o práci profesionálního hasiče na okrese Plzeň – sever 
- poděkování za dosavadní spolupráci 
 

p. Irena Vágnerová – SDH Líně 

- poděkování za udělené ocenění a za veškerou spolupráci 

 

p. Petr Slach – SDH Horní Hradiště 

- zarážející neúčast členů VV na dnešním jednání 
- podal návrh na nákup osobního vozidla pro účely OSH PS 
- nespokojenost s účastí družstev na okresním kole v PS 
 

p. Tomáš Verner – starosta obce 

- všechny přítomné pozdravil a popřál mnoho úspěchů do dalších let 

 

p. Petr Česánek – SDH Rochlov 

- poděkoval A. Foldové za pomoc při přeregistraci sborů 

 

Bc. Robert Kučera – vedoucí ústřední odborné rady represe 

- poděkoval za vyčerpávající zprávu starostce p. A. Foldové a za zprávy z okresních odborných 
rad 
- informoval o dalším politickém jednání o zlepšení postavení dobrovolných hasičů 
- poděkování za veškeré sportovní výkony na OSH PS 
 

 



11. Usnesení a závěr  

Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Marek Vejvoda. Hlasování se 
zúčastnilo 91 představitelů SDH.  

Hlasování pro usnesení – pro 90, proti 1, 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 Výrov 
- Hadačka a vedení obce Výrov - Hadačka. 

    

Zapsala:   

Bc. Lucie Slachová DiS, v. r.    

 

Ověřovatelé zápisu:   

Mgr. Richard Hlous, v. r.      Zuzana Koudelová, v. r. 


