
    U S N E S E N Í  

z jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, 
konaného dne 16. listopadu 2019 v KD Horní Bělá 

 
Přítomno: 
ze 130 pozvaných zástupců SDH přítomno 95, tj. 73% 

hostů: 42 

Návrhová komise: 
Předseda: Pavel ERET - SDH Štichovice 
členové: Jan NOVÝ – SDH Horní Bělá, František RUML – SDH Město Touškov 
 

Mandátová komise: 
Předseda: Michal ČEŠKA – SDH Kožlany             
členové: Mgr. Luboš URBÁNEK – SDH Obora, Martin HOLOTA – SDH Horní Bělá 
 

 

Zapisovatel jednání: Miroslava ŠILHÁNKOVÁ – pracovnice kanceláře OSH 
 

Řídící jednání: Luděk EKSTEIN – SDH Vejprnice  
   
Ověřovatelé zápisu: Jana ČEŠKOVÁ – SDH Kožlany, Zdeněk DUBSKÝ – SDH Vejprnice 

Shromáždění představitelů SDH bere na vědomí : 

- kontrolu usnesení z jednání SP 23. 3. 2019  
- metodiku konání volebních valných hromad SDH a okrsků 
- předaná hasičská vyznamenání, dar k jubileím, poděkování a dar reprezentantům 

hasičského sportu 

Shromáždění představitelů SDH schvaluje : 

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

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

obyvatel a Aktivu Zasloužilých hasičů přednesené vedoucími odborných rad 
- výsledky hospodaření OSH k 30. 10. 2019 
- návrh rozpočtu hospodaření na rok 2020 
- zprávu okresní kontrolní a revizní rady, přednesenou předsedou p. Cízlem 
- organizační komisi pro přípravu shromáždění delegátů v roce 2020 ve složení:             

p. Frána, p. Hanus K., p. Slach, p. Foldová, p. Šilhánková 
- zvýšení členských příspěvků o 20,-- Kč takto:  dospělý hasič 120,-- Kč/rok, mladý 

hasič (3-18let) 70,-- Kč/rok, a to s platností od 1. 1. 2020 
- klíč pro volbu delegátů – poměr počtu delegátů je jeden delegát za sbor, zvolený 

valnou hromadou sboru v působnosti OSH Plzeň-sever 
- příspěvek pro NADACI NA PODPORU HASIČSKÉHO HNUTÍ V ČR se sídlem v Přibyslavi 

ve výši 1,-- Kč na člena – tj. 6.290,-- Kč 
 



 
Shromáždění představitelů SDH svolává: 

- dle Stanov Čl. 63, odst. 3 shromáždění delegátů sborů a to v termínu: sobota             
28. března 2020, místem konání kulturní dům Všeruby u Plzně 

 
Shromáždění představitelů SDH ukládá : 

- všem SDH uskutečnit volební řádné VH do 31. ledna 2020 a odevzdat Hlášení o 
činnosti za rok 2019, včetně veškeré povinné dokumentace z ŘVH  

- všem okrskům uskutečnit volební řádné VH do 29. února 2020 
- všem členům do 31. ledna 2020 provést bezhotovostní odvod členských příspěvků    

na rok 2018 ( dospělý hasič 120,-- Kč, mladý hasič do 18ti let 70,-- Kč ) - datum 
úhrady členských příspěvků je den připsání částky na účet OSH 

- všem funkcionářům SDH a okrsků – aktivně a pravidelně sledovat webové stránky 
OSH – www.oshps.cz a oficiální webové stránky SH ČMS – www.dh.cz – úkol trvalý 

- vedení a výkonnému výboru OSH Plzeň – sever vyhodnotit diskusi z dnešního jednání 
- starostce OSH p. Foldové zabezpečit úhradu finančního příspěvku pro Nadaci na 

podporu hasičského hnutí v ČR, do 30. 11. 2019 
 
 
HLASOVÁNÍ – uskutečněno ve 12,30 hodin, jednání opustilo 6 představitelů: 
Pro:      89   
 
Proti:    0 
 
Zdržel se:  0 
 
 
předseda návrhové komise:      členové návrhové komise: 
 
Pavel Eret, v.r,       Jan Nový, v.r. 
         František Ruml, v.r. 
       
 
 
          

 

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

