
Z Á P I S 

ze Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, konaného 

dne 16. listopadu 2019 v kulturním domě v obci Horní Bělá 

 

Přítomno: dle prezenčních listin 95 představitelů SDH, tj. 73 %  
Hostů: dle prezenčních listin 42 
 

Program jednání: 

1) Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

2) Kontrola usnesení SP SDH z 23. 3. 2019 v Dobříči 

3) Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období 

4) Hospodaření OSH PS za období 1-10 2019 

5) Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

6) Zpráva kontrolní a revizní rady 

7) Návrh rozpočtu na rok 2020 

8) Zajištění volebních valných hromad SDH a okrsků 

9) Svolání Shromáždění delegátů SDH, 28. 3. 2020 

10) Diskuse 

11) Usnesení a závěr 

 

Ad 1) Zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

Jednání SP zahájila starostka OSH p. Alena Foldová přivítáním všech představitelů SDH, 

Zasloužilých hasičů a ostatních hostů.  

Řídící jednání p. Luděk Ekstein pokračoval v programu jednání a navrhl členy pracovních 

komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelka jednání: p. Miroslava Šilhánková 

hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se 0 

Ověřovatelé zápisu: p. Jana Češková z SDH Kožlany a p. Zdeněk Dubský z SDH Vejprnice  

hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se 0 

Návrhová komise:  

Předseda: p. Pavel Eret z SDH Štichovice 

Členové: p. Jan Nový z SDH Horní Bělá, František Ruml z SDH Město Touškov  

hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se 0 

Mandátová komise: Předseda: p. Michal Češka z SDH Kožlany 

Členové: p. Martin Holota z SDH Horní Bělá a Mgr. Luboš Urbánek z SDH Obora  

hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se 0 



Ad 2) Kontrola usnesení SP SDH z 23. 3. 2019 v Dobříči  

Usnesení z 23. 3. 2019 v Dobříči provedla starostka p. Alena Foldová. Usnesení je splněno. 

Ad 3) Zpráva o činnosti OSH PS za uplynulé období 

Starostka p. Alena Foldová přednesla zprávu o činnosti okresního sdružení, Zpráva je 

přílohou tohoto zápisu. 

Ad 4) Hospodaření OSH PS za období 1-10 2019 

Zprávu o hospodaření za období leden – říjen 2019 předložila představitelům SDH starostka  

p. Alena Foldová. Podrobný přehled obdržel každý představitel SDH v dnešních materiálech. 

Ad 5) Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

Hodnotící zprávu přednesl p. Kamil Hanus za OR represe, p. Jaroslav Frána za OR mládeže, p. 

Petr Severa za OR prevence, p. Ondřej Holeček za OR ochrany obyvatelstva, p. Ladislav 

Kapitán za OR historie a p. Jaroslav Randa za AZH – všechny zprávy jsou přílohou tohoto 

zápisu. 

Ad 6) Zpráva kontrolní a revizní rady 

Hodnotící zprávu přednesl předseda OKRR p. Eduard Cízl. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  

Ad 7) Návrh rozpočtu na rok 2020 

Rozpočet na rok 2020 předložila starostka p. Alena Foldová. Bude sestaven obdobně jako 

v roce 2019. Jestliže se schválí zvýšení členských příspěvků, tak se rozpočet navýší cca o 120 

tis. Kč oproti roku 2019. Mírné zvýšení čl. příspěvků od 1. 1. 2020 o 20,- Kč jak u dospělých 

tak mladých hasičů navrhujeme z důvodu stále se zvyšujících provozních nákladů a vlastních 

nákladů k přidělovaným dotacím. Podrobný přehled obdržel každý představitel SDH 

v dnešních materiálech. 

Ad 8 Zajištění volebních valných hromad SDH a okrsků 

Na webových stránkách OSH PS (www.oshps.cz) na aktuální stránce je již odkaz na 

metodický návod a dokumenty k volebním valným hromadám sborů a okrsků SDH 2019-

2020. V tištěné formě se předávat nebudou z důvodu vysokých nákladů na tisk. VVH SDH se 

musí uskutečnit do 31. ledna 2020 a VVH okrsků do 29. února 2020. Starosta se volí 

samostatně, další členové výboru mohou být voleni dohromady. Upozornění: volí se jak ve 

sborech tak v okrsku revizor účtu – nikoliv kontrolní a revizní rady!!! Starostka p. Alena 

Foldová zdůraznila důsledné dodržení a odevzdání všech nutných dokumentů. Přehled 

dokumentů jste obdrželi v dnešních materiálech.  

Ad 9) Svolání Shromáždění delegátů SDH, 28. 3. 2020, organizační komise 

Shromáždění delegátů se uskuteční 28. 3. 2020 ve Všerubech. Klíč k volbě delegátů →             

1 delegát za sbor.  

Hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se: 0  

http://www.oshps.cz/


Organizační komise pro přípravu SD 2020: p. Jaroslav Frána z SDH Všeruby, p. Kamil Hanus 

z SDH Manětín, p. Petr Slach z SDH Horní Hradiště, p. Alena Foldová z SDH Plasy a pracovnice 

kanceláře OSH p. Miroslava Šilhánková 

hlasování: pro 95, proti 0, zdržel se 0 

Ad 10) Diskuse 

Hlasování: 

➢ příspěvek pro Nadaci na podporu hasičského hnutí v ČR ve výši 1,- Kč na člena tj. 

6.290,- Kč jako vyjádření podpory našeho OSH → pro 95, proti 0, zdržel se 0 

➢ zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2020 o 20,- Kč jak u dospělých tak mladých 

hasičů → pro 90, proti 2, zdržel se 3 

Předání ocenění: předává p. Foldová a p. Frána 

Životní výročí:  

• p. František Pašek z SDH Horní Bělá – 80 let 

• p. Rudolf Malec z SDH Křečov – 75 let 

• p. Milan Dub z SDH Vochov – 70 let 

• p. Zdeňka Dubová – SDH Vochov – 65 let 

Vyznamenání: 

• SDH Mrtník – medaile Za příkladnou práci 

• SDH Úněšov – medaile Za zásluhy 

• SDH Manětín - medaile Za zásluhy 

• Mgr. Luboš Urbánek z SDH Obora – Čestné uznání KSH PK 

Reprezentace na Mistrovství světa v Saratovu 2019: 

za muže: 

• Dominik Soukup z SDH Žebnice – s týmem celkově třetí místo na světě 

za dorostenky:  

• Kateřina Vébrová z SDH Nekmíř  

• Sára Kaprová z SDH Nekmíř – medaile Za sport a výcvik 

• Anna Kleinová z SDH Obora – medaile Za sport a výcvik a dar jí budou předány na 

valné hromadě SDH Obora, protože se řádně omluvila z důvodů plánované akce 

sboru 

Dorostenky skončily celkově druhé na světě a předvedly nejrychlejší požární úrok na světě. 

p. Jan Hlous - SDH Hvozd - dotazoval se na splácení půjčky bývalé pracovnice kanceláře KSH 

PK. Starostka p. Foldová informovala, že splátky jsou dodržovány dle splátkového kalendáře. 

 

 



Ad 11) Usnesení a závěr - vyhlášena 10ti minutová přestávka 

Předseda návrhové komise p. Pavel Eret přečetl návrh usnesení, které je součástí zápisu.  
Přítomnými představiteli SDH bylo usnesení přijato (89 přítomných představitelů v čase 

hlasování).  

Hlasování pro usnesení: pro 89, proti 0, zdržel se 0, odešlo předčasně 6  

Na závěr jednání přednesli projev: 
Ing. Radek Pešík – starosta Obce Horní Bělá - pozdravil jednání jménem obce Horní Bělá a 

poděkoval všem dobrovolným hasičům za jejich práci 

Ing. Michaela Opltová – starostka Obce Kozolupy, místopředsedkyně Sdružení svazu obcí a 

měst PK, členka Komory obcí ČR - pozdravila jednání jménem Obce Kozolupy a poděkovala za 

záslužnou práci dobrovolných hasičů a za Sdružení svazu obcí a měst Plzeňského kraje 

vyjádřila ochotu pomáhat a podat pomocnou ruku, p. Frána předal Ing. Opltové květinu 

Brig. gen. Ing. František Pavlas – ředitel HZS Plzeňského kraje – pozdravil jednání a velice 

poděkoval za výbornou spolupráci s OSH Plzeň – sever a všem dobrovolným hasičům. 

Na úplný závěr poděkovala starostka p. Foldová za účast, popřála všem krásné Vánoce, 
hodně úspěchů do dalších dnů a následně šťastnou cestu k domovům.  
 

 

Zapsala: Miroslava  Š i l h á n k o v á 

 

Ověřovatelé:  

p. Jana  Č e š k o v á, v.r.       p. Zdeněk  D u b s k ý, v.r. 


