
Zápis 

z X. Shromáždění představitelů OSH Krajského sdružení hasičů PK                  

23.10.2014 v HZ V Nýřanech 

Přítomno: 32 představitelů OSH  
Hosté: dle prezenční listiny 
 

Program jednání: 

1) zahájení 
2) volby zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise 
3) zpráva o činnosti KSH PK a odborných rad 
4) čerpání rozpočtu KSH PK 1. - 9. 2014 
5) návrh rozpočtu KSH PK na rok 2015 
6) zpráva Krajské kontrolní a revizní rady 
7) organizační zabezpečení voleb orgánů KSH PK v roce 2015 
8) diskuze 
9) usnesení 
10) závěr 
 

k bodu 1) 

Shromáždění představitelů OSH zahájil a z pověření VV KSH PK povede br. Malina. Z 39 pozvaných 
představitelů je přítomno 32. 
 

k bodu 2) 

Připomínka k programu jednání – br. Černý – v programu není bod kontrola usnesení. 
 

Starosta KSH PK br. Hanus: odpověděl – kontrola usnesení je v mé zprávě o činnosti. 
 

Přesto bylo hlasováno o doplnění tohoto bodu (kontrola usnesení) do programu: 
13 hlasů pro 15 hlasů proti  4 hlasy se zdržely doplnění programu nebylo schváleno 
 

Hlasování o původním programu:  
30 hlasů pro 0 hlasů proti 2 hlasy se zdržely program je schválen v původním znění 
 

Hlasování o zapisovateli: navržen Bc. br. Zuber, který nesouhlasí, dalším navrženým  br. Ekstein, který funkci 
zapisovatele přijal  
31 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlas se zdržel 
 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: navrženi  br. Kamil Hanus a br. Karel Kovářík                                                           
32 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
 

Do návrhové komise navrženi tito členové: br. Jaroslav Bošek, br. Václav Sýkora, br. Miloš Svoboda                   
32 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
 

Do mandátové komise navrženi tito členové: br. Petr Jůzek, br. Pavel Pechát 
32 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
 

k bodu 3) 

Zprávu o činnosti KSH PK přednesl starosta br. Fr. Hanus, z té vyplývá, že usnesení z minulého shromáždění je 
splněno. 
Starosta br. Hanus – navrhl revizi smlouvy mezi KSH PK a Obcí Chotěšovem o EDPO v klášteře Chotěšov. 
Doporučil všem si přečíst tzv. hasičské desatero, které sepsali naši předci a snažili se podle něj i chovat. 
 

Zprávu KOR mládeže – br. Bucifal – v zastoupení přednesl br. Šimáček, připojena k zápisu. 
 
Zprávu KOR velitelů – přednesl br. Kohel, připojena k zápisu. 
 

Zprávu KOR prevence – přednesl br. Květoň, připojena k zápisu. 



 
Zprávu KOR historie – přednesl br. Jůzek, připojena k zápisu. 
 
Zprávu krajského aktivu ZH – přednesl br. Zajíček, připojena k zápisu 
 
Zpráva KOR ochrany obyvatel – nebyla přednesena, nebyl přítomen zástupce rady. 
 
O diskusní příspěvek se přihlásil náměstek hejtmana PK p. Grüner: 
Pronesl zdravici a poděkoval všem přítomným za práci, kterou odvádí. Promluvil o podpoře Plzeňského kraje 
pro dobrovolné hasiče. Omluvil se z jednání z důvodu dalších pracovních povinností. 
 

k bodu 4) 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus přednesl informace o čerpání rozpočtu, všichni přítomní mají k dispozici v tištěné 
verzi. 
Br. Malina: navrhl změnu pořadí v projednávání navrženého programu, aby napřed byla zpráva KKRR a poté 
návrh na rozpočet 2015 
32 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
 

br. Malina: před projednáváním rozpočtu na rok 2015 navrhuje, aby se „přehodily“ body programu – napřed 
podá zprávu KKRR a pak bude projednán rozpočet – přítomní souhlasí. 
 
k bodu 6) 

Zprávu krajské kontrolní a revizní rady přednesl br. Dlouhý, přiložena k zápisu. 
 

Starosta KSH br. Hanus reagoval na zprávu KKRR – všemi připomínkami kontrolní rady se bude vedení KSH 
zabývat a samozřejmě se dají do pořádku. 
 

k bodu 5) 

Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl starosta KSH PK br. Fr. Hanus – příjem 500 900,-Kč 
                                                                                                                            výdaje 436 000,- Kč 
Připomínka k rozpočtu z pléna: máme k dispozici návrh rozpočtu do 4. měsíce 2015, ale musí se schválit 
rozpočet na celý rok. 
Starosta se přítomným omluvil, že jim byl na e-mail zaslán chybný návrh rozpočtu 2015, toto ovšem bylo 
napraveno a správné znění rozpočtu na rok 2015 bylo na místě nakopírováno a předáno všem přítomným 
představitelům OSH.  
21 hlasů pro      3 hlasy proti       7 hlasů se zdrželo        rozpočet schválen 
 
k bodu 7) 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus promluvil o přípravě voleb do KSH PK v roce 2015. Dále navrhl br.ing. Václava 
Špičáka (OSH Klatovy) na předsedu organizační komise pro přípravu voleb v r. 2015, který poslal písemné 
souhlasné stanovisko k tomu, že s touto funkcí souhlasí. Dále přednesl návrh klíče pro volbu delegátů OSH:     
na 1tis. členů = 1 hlas 
32 hlasů pro       0 hlasů proti       0 hlasů se zdrželo 
 
k bodu 8)  

Diskuze: 
Ředitelka pobočky HVP, a.s. Plzeň ing. Korunková – poděkovala za podporu pojišťovny, a dále promluvila o 
hospodaření pojišťovny. 
 

Zástupce HVP, a.s. p. Asztaloš promluvil o pojištění (havarijním, životním, majetkovém, atd.) 
 

Br. Zajíček dotaz směrem k ing. Korunkové ohledně pojištění povinného ručení – ing. Korunková odpověděla. 
 

Br. Černý – dotaz ohledně pojištění, dotaz k čerpání rozpočtu r.2014 , k příjmové části v oddílu hasičské zboží, 
proč dvě položky? Dotaz k položce mzdy, když údajně nikdo žádnou nepobírá? 
 

Starosta KSH br. Fr. Hanus odpověděl: 
rozpočet na rok 2014 je přesně ten, co připravovalo bývalé vedení a byl schválen SP OSH v listopadu 2013! 



Nové vedení doplnilo pouze kolonku čerpání. Kolonka mzdy je tam proto, že dostáváme dotace na mzdy. Buď 
se tato položka vyčerpá, nebo se tato dotace bude vracet. 
 

Br. Bc.  Zuber – dotazuje se, kdo schválil nákup notebooků a tiskárny  
 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus odpověděl: nakoupily se tyto věci MTZ KSH PK – 2 notebooky, 1 tiskárna a flash 
disky z účelové dotace PK.  Z této dotace lze nakupovat  výpočetní techniku, nelze nakupovat nábytek! Je 
zapotřebí novou kancelář KSH PK vybavit. Dotační peníze je nutné vyčerpat do konce roku, aby se nemusely 
vracet. 
 

Br. Bc.  Zuber – nedostal jsem odpověď, kdo a kdy schválil tento nákup, v rozpočtu  do 30.9.  nemáme na 
expozici žádnou částku. 
 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus – ty peníze se tam objeví, až je zaplatíme, do dnešního dne jsme nezaplatili ani 
korunu, takže v čerpání mohou být pouze peníze, které prošly pokladnou, to znamená běžným účtem. 
 
Br. ing. Dlouhý  za KKRR – ano dokud se tyto  částky nevyplatí, nemohou být v rozpočtu. 
 

Br. Malina  –  dotaz za MěSH Plzeň – město, jak dále s EDPO v Chotěšově. Smlouva KSH PK k něčemu zavazuje.     
Je na nás zda ji nějakým způsobem budeme naplňovat. 
 

Br. ing. Dlouhý – dotace z PK a nákup materiálu z této dotace, musí být v souladu s podepsanou dotační 
smlouvou, doporučuje:  bylo by třeba nastavit pravidla  a schválit jak a co nakupovat z této dotace. 
 

Br. Zajíček – dotaz na br. Malinu ohledně ZH . 
 

Br. Mužík – ohledně dotací z PK, zda se budou přerozdělovat na OSH. Dotazoval se zda KSH PK má nějaké 
informace o zpronevěře peněz na OSH PJ. 
 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus – KSH PK žádné peníze přerozdělovat nebude. Každé OSH dostává své dotace 
z PK. Ke zpronevěře na OSH PJ se nebude vyjadřovat. 
 

Br. Kumpán promluvil o hasičské expozici v Chotěšově. 
 

Br. Jůzek – požádal o podporu při udělení vyznamenání pro Mgr. Martina Baxu, jedná se o Řád sv. Floriána. 
 

Br. ing. Salivar – podpořil udělení vyznamenání pro Mg. Baxu za podporu dobrovolného hasičstva. 
 

Br. Šimáček – promluvil o tom, že je dobře schválit rozpočet na celý rok 2015 a je zbytečné si dělat problémy 
navzájem, promluvil o problematice muzea v Chotěšově. 
 

Br. Válal – pronesl zdravici jménem hasičů z Vysočiny a firmy Požární Bezpečnost. Promluvil o firmě a jejím 
zaměřením. Všem přítomným byly předány propagační materiály a drobné dárky. Popřál vše nejlepší do 
nového roku. 
 

Br. ing.  Salivar pronesl zdravici jménem starosty SH ČMS i jménem svým, promluvil o problematice odborné 
přípravy, konkrétně o jednotkách JPO 5. 
Všeobecně také promluvil o problematice v dobrovolném hasičstvu, upozornil na důslednou přípravu voleb na 
všech úrovních, které nás čekají a s tím spojený V. sjezd SH ČMS, který se uskuteční v červenci v Pardubicích. 
 

Br. Rayser – promluvil ohledně přípravy velitelů a strojníků, všeobecně je nízká účast velitelů na ZOP. Podal 
informaci o možnosti rekonstrukcí vozidel AVIA – přítomní obdrželi kontaktní vizitky. 
 

plk. ing. Pavlas – poděkoval vedení KSH PK za spolupráci. Promluvil o novém systému odborné přípravy velitelů 
a strojníků JPO, navrhuje ustavit pracovní tým pro řešení otázky odborné způsobilosti, jehož členy budou 
velitelé JPO, vedoucí OR velitelů a zástupce HZS. Dále informoval o dotacích na příští roky a upozornil na to, 
aby se postupně připravovaly projekty na nákup dopravních automobilů, rekonstrukce hasičských zbrojnic. 
Promluvil také o problematice jmenování velitelů JPO. 
 

Br. Kumpán -  promluvil k rozpočtu KSH PK na rok 2015. 
 



Br. K. Hanus – dotaz na ing. br. Salivara – jaké je jednání o podpoře členů JPO a zaměstnavatelů, když slyšíme, 
že se budou podporovat aktivní zálohy i jejich zaměstnavatelé, jak to bude se členy JPO? 
 

Br. ing. Salivar -  SH  ČMS  se o toto snaží dlouho, ale musíme si hlavně zamést před vlastním prahem, když 
proškolení velitelů JPO je nedostatečné. 
 

Starosta KSH PK br. Fr. Hanus navrhl jmenovat inventarizační komisi – br. Volejník, br. Svoboda, br. Sýkora. 
Navrhl komisi pro problematiku odborné přípravy JPO  ve spolupráci s HZS – br. Volejník, br. Malina, br. Kohel. 
 
 

Zpráva mandátové komise – z 39 pozvaných je přítomno 32 představitelů OSH, jednání je usnášeníschopné. 
 

Br. Černý – dotaz co naše sdružení dělá pro členy jednotek. 
                                            
Br. Malina poznamenal, že když dal slovo mandátové komisi, vlastně ukončil diskuzi – ukončena v 19,45 hodin 
 

Předseda návrhové komise br. Bošek přednesl návrh usnesení: 
 

Usnesení z X. Shromáždění představitelů OSH KSH PK 
 

I. SP OSH bere na vědomí: 

1)zprávu mandátové komise – pozváno 39, přítomno 32 
2)diskusní příspěvky představitelů OSH a hostů 
 

II. SP OSH volí: 

1)zapisovatele br. Luďka Eksteina 
2)ověřovatele zápisu: br. Kamila Hanuse, br. Karla Kováříka 
3)návrhovou komisi ve složení: br.Jaroslav Bošek ,br.Václav Sýkora , br.Miloš Svoboda 
3)mandátovou komisi ve složení:  br.Petr Jůzek , br.Pavel Pechát 
 

III. SP OSH schvaluje: 

1)zprávu o činnosti KSH PK za uplynulé období 
2)zprávy vedoucích KOR mládeže, velitelů, prevence, historie a Aktivu ZH 
3)čerpání rozpočtu KSH PK leden – září 2014 
4)zprávu KKRR PK 
5)návrh rozpočtu 2015, a to pouze v celkových příjmech a výdajích:                                                                            
příjem  500 900,-- Kč , výdaje  436 000,-- Kč 

6)směrnici KSH PK E/01-2014 o vnitřním kontrolním systému v rámci KSH PK 
7)směrnici KSH PK E/02-2014 o hospodaření s majetkem v rámci KSH PK 
8)organizační zabezpečení voleb KSH PK v roce 2015 s klíčem pro delegování zástupců jednotlivých OSH:            
na 1000 členů OSH – jeden zástupce, předsedou organizační komise pro přípravu volebního Shromáždění 
v dubnu 2015  pověřen br.ing. Václav Špičák + 1 zástupce OSH do přípravné komise 
 

IV. SP OSH jmenuje: 

1)inventarizační komisi ve složení br. Volejník, br. Sýkora, br. Svoboda 
2)přípravnou komisi pro spolupráci s HZS PK pro problematiku v oblasti odborné přípravy velitelů a strojníků 
všech kategorií JPO ve složení: br. Volejník, br. Malina, br. Kohel 
 

V. SP OSH ukládá: 

vedení KSH Pk: 
zaslat všem OSH znění přijatých směrnic o vnitřním kontrolním systému a evidenci majetku - neprodleně 
vyhodnotit diskusní příspěvky z dnešního jednání – do příštího jednání SP OSH 
vyhodnotit připomínky KKRR – do 30. 11. 2014  
  
Br. Černý – dotaz k návrhu  usnesení v bodě schvaluje:  jaké směrnice máme schvalovat, kdo o nich někdy slyšel 
a kdo je zná? 
 

Starosta KSH PK  br.Fr. Hanus vysvětlil, že tyto směrnice měl vypracovat br.Černý již v loňském roce, jsou po 
jednání na KÚ PK potřeba k vyúčtování dotace z rozpočtu PK.  
 



S. A. Foldová podala informaci, že všichni zástupci OSH byli 25. 3. 2014 na pracovní schůzce s pracovníky KÚ PK 
v HZ Skvrňany. Návod, jak tyto směrnice mají být zpracovány, obdržel v materiálech od p. Syslové každý 
přítomný zástupce OSH, kdo je kdy předem zpracoval, jí není známo, postupovala dle pokynů pracovnice KÚ PK 
a potvrzuje slova br. Fr. Hanuse, že tyto směrnice jsou potřeba k vyúčtování dotace z KÚ PK. 
 

Br. Malina dává ve 20,00 hodin hlasovat o návrhu usnesení. 
29 hlasů pro              0 hlasů proti           2 hlasy se zdržely 
Usnesení schváleno. 

 
 
Starosta KSH PK br. Hanus provedl závěr. 
 
 
Zapsal br. Luděk Ekstein  
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 br. Kamil Hanus, v.r. 
                                        
 
 br. Karel Kovářík, v.r. 
 
 
 
 
 


