
    U S N E S E N Í  

z jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň – sever, 
konaného dne 12. listopadu 2022 v Druztové 

 

Přítomno: 
ze 130 pozvaných představitelů SDH přítomno 86    tj.  66 %  

hostů: 19 

Návrhová komise: 
Předseda: Mgr. Luboš Urbánek – SDH Obora 
členové: Ing. Marek Vejvoda – SDH Kaznějov, Jan Bednář – SDH Tlučná 

___________________________________________________________________ 
Mandátová komise: 
Předseda: Petr Severa – SDH Manětín             
členové: Petr Slach – SDH Horní Hradiště, Štěpánka Nováková – SDH Heřmanova Huť,  
    Jitka Špelinová, Dis. 
 

 

Zapisovatelka jednání: Štěpánka Nováková – SDH Heřmanova Huť, Jitka Špelinová,Dis.  
                                       
Řídící jednání: Ondřej Melichar – SDH Heřmanova Huť   
   
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Kovandová – SDH Druztová, František Kotěšovec – SDH Kožlany 

Shromáždění představitelů SDH bere na vědomí: 

➢ kontrolu usnesení z jednání shromáždění představitelů SDH, konaném 26. 3. 2022 
v KD v Kralovicích 

➢ představení okresního praporu, vyrobeného fi Alerion, s.r.o. Brno 
➢ zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad a zprávu Aktivu Zasloužilých hasičů 
➢ rezignaci vedoucího okresní odborné rady represe, člena krajské rady represe a člena 

výkonného výboru OSH Plzeň-sever p. Kamila Hanuse 
➢ rezignaci člena výkonného výboru OSH Plzeň – sever za okrsek Úněšov p. Josefa Saka 
➢ dočasné pověření p. Petra Česánka vedoucím okresní odborné rady represe 
➢ diskusní příspěvky hostů shromáždění představitelů SDH 

Shromáždění představitelů SDH schvaluje: 

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

➢ zprávu o činnosti za období březen–říjen 2022 přednesenou starostkou p. Foldovou 
➢ výsledky hospodaření OSH za období leden–říjen 2022 
➢ návrh rozpočtu hospodaření OSH na rok 2023 
➢ zprávu okresní kontrolní a revizní rady 
➢ navýšení odvodu členských příspěvků o 30,-- Kč takto: u mladých hasičů na 100,-- 

Kč/rok a u dospělých hasičů na 150,-- Kč/rok s platností od 1. 1. 2023 
➢ registraci okrsku Manětín + Bezvěrov u Městského soudu v Praze 



Shromáždění představitelů SDH volí: 
➢ novou členku výkonného výboru za okrsek Úněšov – p. Alenu Divišovou, starostku 

SDH Křelovice 
 

Shromáždění představitelů SDH ukládá: 

➢ 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 

➢ všem funkcionářům SDH a okrsků – zřídit DATOVOU SCHRÁNKU, pokud tak již 
neučinili – termín do 31. 12. 2022 

➢ všem starostům SDH uskutečnit valné hromady sborů – termín do 31. 1. 2023 
➢ všem starostům okrsků uskutečnit valné hromady okrsků – termín do 28. 2. 2023 
➢ všem členům uhradit členské příspěvky ve schválené výši pro rok 2023 

➢ termín: do 31. 1. 2023 
➢ starostům SDH vyplnit Hlášení o činnosti v programu Centrální evidence SDH (pokud 

mají přístup) nebo v papírové podobě odevzdat Hlášení o činnosti za rok 2022 
➢ termín: do 31. 1. 2023 

➢ vedení a výkonnému výboru OSH Plzeň – sever vyhodnotit diskusi z dnešního jednání 
a s výsledky seznámit členskou základnu zápisem z jednání VV v prosinci 2022 

 
 
 
V době hlasování o usnesení bylo přítomno 82 představitelů. 
 
Pro: 82      
 
Proti: 0 
 
Zdržel se: 0 
 
Usnesení bylo přijato! 
 
 
předseda návrhové komise:     členové návrhové komise: 
 
Mgr. Luboš Urbánek, v.r.     Ing. Marek Vejvoda, vr. 
 
        Jan Bednář, v.r.  
    
      

 

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

