
ZÁPIS 

ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Plzeň – sever, 

konaného dne 25. 11. 2017 v kulturním domě v České Bříze 

__________________________________________________________________________________  

 

Přítomno: 89 představitelů SDH, tj. 68,5% – dle prezenčních listin  

Hosté: 24 – 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 12. 11. 2016 v kulturním domě obce Výrov - Hadačka 

3. Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období  

4. Hospodaření OSH PS za období 1. – 9. 2017 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

6. Zpráva kontrolní a revizní rady  

7. Návrh rozpočtu na rok 2018 

8. Zajištění ŘVH sborů a okrsků  

9. Organizační a různé 

10. Diskuze 

11. Usnesení a závěr  

Zahájení a přivítání hostů, Zasloužilých hasičů provedla starostka OSH Plzeň-sever Alena Foldová. 

 

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise  

Návrhová komise – předseda Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov 

členové: Milan Hamata – SDH Chotíkov, Jiří Chlup – SDH Krašovice 

Mandátová komise – předseda Josef Fila – SDH Žihle  

členové: Petr Slach – SDH Horní Hradiště, Michal Češka – SDH Kožlany 

Zapisovatelka – Bc. Lenka Vejvodová, DiS – SDH Kaznějov, Pavlína Eksteinová – SDH Vejprnice  

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

Ověřovatelé zápisu – Luděk Ekstein – SDH Vejprnice, Vítězslav Genttner – SDH Nevřeň 

 

2. Kontrola usnesení SP SDH z 12. 11. 2017 v kulturním domě obce Výrov - Hadačka 

Kontrolu usnesení provedl náměstek starostky OSH PS Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Usnesení 
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. 2017 

Zprávu o hospodaření za období leden – září 2017 přednesl náměstek starostky Ing. Vlastimil 
Červenka, MBA – podrobný přehled obdržel každý představitel SDH v dnešních materiálech. 

 

5. Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad  

Hodnotící zprávu přednesl p. Jaroslav Frána za OR mládeže, p. Kamil Hanus za OR represe, p. Petr 
Severa za OR prevence, p. Miroslav Plaščiak za OR ochrany obyvatel, p. Ladislav Kapitán za OR 
historie. 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 2018 

Návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl 1. náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Každý 
představitel SDH jej dnes obdržel v tištěné podobě.  
 

 8. Zajištění ŘVH sborů a okrsků 

Metodický návod k zajištění ŘVH přednesla starostka Alena Foldová (každý jej také obdržel v 
dnešních materiálech). Všechny SDH musí uskutečnit ŘVH do 31. 1. 2018 a odevzdat Hlášení o 
činnosti za rok 2017 (možnost stáhnout na www.oshps.cz) – vyplňují pouze sbory, okrsky ne !!! ŘVH 
okrsků uskutečnit do 28. 2. 2018 
Placení členských příspěvků – provést bezhotovostní převod do 31. 1. 2018 (datum úhrady členských 
příspěvků je den připsání částky na účet OSH). 
Informace o nových členských průkazech (více ve zpravodaji). 
 
9. Organizační a různé 

9.a Ocenění členů (předává p. Alena Foldová, p. Václav Hulec – člen VV SH ČMS za Plzeňský kraj)) 

- Medaile za příkladnou práci – SDH Stýskaly 

- Čestné uznání SH ČMS – Miroslav Tlustý (SDH Dýšina) 

- Medaile sv. Floriána – p. Jiří Severa (SDH Manětín) 

- Medaile sv. Floriána – p. Marie Severová (SDH Manětín) 

- Medaile sv. Floriána – p. Jan Suchý (SDH Ledce) 

- Medaile Za mimořádné zásluhy – Ing. Vlastimil Červenka, MBA (SDH Pláně) 

- Záslužná medaile OSH Plzeň – sever č.1 – p. František Hanus (SDH Manětín) 

- Záslužná medaile OSH Plzeň – sever č.2 – brig. gen. Ing. František Pavlas – krajský ředitel HZS PK 

 

 

 

http://www.oshps.cz/


9.b Finanční situace Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje (informace podal Ing. Vlastimil 
Červenka, MBA) 

- není námětem do diskuze 

- ztráta peněz z účtu KSH PK (zůstatek 57,- Kč)  ohrožení dotačních prostředků z Plzeňského kraje 
na další roky. 

- 7 Okresních sdružení hasičů v Plzeňském kraji poskytne KSH PK půjčku, která bude následně 
vrácena. – buď finančním vyrovnáním, nebo úhradou faktur za MTZ nebo služby. OSH PS poskytne 
půjčku ve výši 20% přidělené účelové dotace Plzeňským krajem v roce 2017 

 

10. Diskuse 

Ing. Vlastimil Červenka, MBA navrhuje zaslání finančního příspěvku pro Nadaci na podporu 
hasičského hnutí částkou 6.047,- (1 Kč za člena)  

p. Alena Foldová – starostka OSH PS 

- informace k novým členským průkazům 

- možnost zakoupit drobné hasičské zboží u prezence 

- dbát na správné ustrojení při nošení vycházkové uniformy 

- po skončení shromáždění proběhne slavnostní vyhlášení Poháru okresní odborné rady mládeže a 
ocenění úspěšných reprezentantů z našeho okresu 

p. Štefan Livinka – velitele PS HZS Plasy 

- poděkoval za pozvání na shromáždění 

- omluvil neúčast gen. Ing. Františka Pavlase 

- poděkoval za práci s mládeží 

p. Václav Hulec – člen VV SH ČMS 

- poděkoval za pozvání na shromáždění 

- omluvil neúčast Ing. Karla Richtra a poděkoval jeho jménem za veškerou činnost 

- připomněl, že i hasičské akce v příštím roce se ponesou v duchu oslav 100 let vzniku samostatného 
Československa, mimo jiné 18. – 20. 8. 2018 v Přibyslavi proběhne PYROCAR 2018 

- poblahopřál všem oceněným a popřál přítomným vše nejlepší do nového roku 

p. Miroslav Plaščiak – vedoucí OR CO a OO 

- požádal přítomné o zasílání podnětů ke zlepšení činnosti rady ochrany obyvatelstva 

p. Miroslav Tlustý – SDH Dýšina 

- poděkoval za ocenění 

- popřál přítomným vše nejlepší do nového roku 

p. Jaroslav Frána – náměstek starostky OSH PS a vedoucí ORM 

- informoval o tom, že se bude v roce 2018 konat v Plzni MČR Plamen a dorost  - prosba o podporu a 
pomoc při přípravách i při samotném mistrovství 

- zatím není pořadatel jarního kola hry Plamen – případní zájemci ať se přihlásí 

- poblahopřál všem oceněným a popřál přítomným vše nejlepší do nového roku 

 

 



11. Usnesení a závěr  

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

Hlasování pro usnesení – pro 86, proti 0, zdržel se 0 → usnesení schváleno.  

Usnesení je součástí tohoto zápisu.  

 

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

   

Závěr provedla starostka OSH Plzeň - sever p. Alena Foldová poděkovala vedení obce Česká Bříza a 
členům SDH Česká Bříza a Hromnice za technickou a organizační přípravu jednání a za možnost 
uskutečnit dnešní jednání v KD Česká Bříza.  

Poděkovala za pochopení vzniklé situace na KSH Pk a připomněla, že je stále co zlepšovat, aby na nás 
hasiče byli všichni pyšní.  

Dále vyslovila přání příjemného prožití vánočních svátků a úspěšného vykročení do roku 2018 a 
pozvala všechny přítomné na oceňování naší mládeže. 

    

Zapsala:   

Bc. Lenka Vejvodová, DiS v. r.         Pavlína Eksteinová, v. r. 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Luděk Ekstein, v. r.       Vítězslav Genttner, v. r. 

 


