
Shromáždění delegátů OSH  Plzeňského kraje  

 22. dubna 2015, Plzeň – Doubravka 

 

1. Zahájení Shromáždění delegátů OSH: 

 přívítání delegátů a hostů dnešního jednání p. Jana Kumpána člena ÚKRR a p. 

Václava Hulce člena VV SH ČMS 

 představení skrutátorů –  p.Kamická (PM) p. Šimáček (KT), p.Hrobaříková (TC)  

 hlasování: pro 37   proti  0 zdržel 0 

 

2. Volba pracovního představenstva, mandátové, volební,a návrhové komise 

 Pracovní představenstvo:Ing. Jaroslav Salivar, p. Václav Hulec, p. Jan Kumpán, p. 

František Hanus,Ing.Karel  Dlouhý , p.Václav Kalčík, plk. Ing. František Pavlas, p. 

Oldřich Zajiček 

 hlasování:  pro 37  proti 0   zdržel 0 

 Zapisovatelky: p.Foldová, p. Vídršperková     

 hlasování   pro 37  proti 0  zdržel 0 

 Ověřovatelé zápisu: p.Poškarský (KT), p.Květoň (DO)      

 hlasování: pro 37   proti 0  zdržel 0 

 Mandátová komise: p.Pechát (TC), p.Svoboda (RO), p.Malina (PM), p.Vídršperková 

(KSH)   

 hlasování: pro 37   proti 0  zdržel 0 

 Volební komise: p. Ing.Špičák (KT), p. Ekstein (PS), p.Brei (DO), p.Sýkora (PJ)    

 hlasování pro 37   proti 0 z držel 0 

 Návrhová komise: p.Hanus K (PS), p.Ryba (KT), p.Kailová (PJ), p.Sladký (DO)    

 hlasování: pro 37   proti 0  zdržel 0 

 

 připomínka : 

 návrh doplnění dnešního programu o schválení jednacího a volebního řádu, a dále 

 vypuštění bodu 8/ z dnešního programu – tj. potvrzení do funkcí vedoucí OR a 

 pracovníka KSH  

  hlasování pro vypuštění bodu č 8:  pro 37   proti  0 zdržel 0 

 představení a schválení programu dnešního jednání 

 hlasování:  pro 37  proti 0  zdržel 0 

 seznámí s jednacím a volebním řádem – p. Ing.Špičák 

 delegáti obdrželi před dnešním jednáním materiály – volba 19 členů VV KSH 

bude veřejná a o všech kandidátech najednou /7 starostů OSH, 7 zástupců z OSH a 

vedoucí OR/, volba bude veřejná 

 volba starosty KSH - zvolen kandidát s nadpolovičním počtem hlasů s hlasem 

rozhodujícím, volba tajná 

 volba náměstků starosty- návrh o zrušení tohoto bodu, z důvodu, že nebyly 

předloženy žádné návrhy na tuto funkci 

 volka KKRR – kandidovat může jen jeden zástupce za OSH, volba veřejná 

 volba předsedy KKRR – zvolen pouze člen KKRR, volba veřejná 

 nominační volba na člena VV SH  ČMS – tajná volba 

 nominační volba člena ÚKRR – pouze 1 kandidát, volba aklamací 

 připomínka: 

 p. Kolář – nemůžeme volit vedoucí OR, když je neznáme 



 p. Hanus – dnes bude voleno 14 členů VV a  jména vedoucí OR budou známy až 

 po setkání jednotlivých OR, rady OR budou jen tři /velitelů, mládeže a prevence/, 

zbylé  dvě rady jsou v současné době neúplné 

 p. Černý – toto shromáždění je svoláno v rozporu se stanovami, dnes volba 14 členů a 

 ostatní bude volit nový VV KSH 

 - návrhy do OR z OSH – úkol pro nový VV KSH 

 Dle návrhu volba 14 členů VV:  

 hlasování: pro 31  proti: 6  zdržel: 0 

      - připomínka: p.Černý o přestávce navrhnout  náměstky přítomnými delegáty 

 shromáždění 

 Návrh volba náměstků v průběhu diskuze: 

 hlasování:  pro 28 proti 8  zdržel 1 

     - připomínka p. Foldová: upozornění na chybu v  hlasovacího lístku – oprava jména p. 

 Hulce   

 hlasování:  pro 37   proti 0  zdržel 0 

 Celkové hlasování o předloženém volebním řádu s úpravami:  

 hlasování:  pro 28   proti 4   zdržel 3 

 Schválení předloženého jednacího řádu s úpravami: 

 hlasování:  pro 33   proti 1   zdržel 1 

    - připomínka:návrh, aby tajné volby proběhly v době přestávky 

 hlasování:  pro 22  proti 8  zdržel 5 

    - přivítání na dnešním jednání Ing. Jaroslava Salivara, náměstka SH ČMS 

 

3. Zpráva o činnosti KSH Pk za uplynulé období – p. František Hanus 

- připomenutí činnosti od začátku vzniku KSH Pk 

 - hodnocení činnosti|OR: 

- OR historie – boj s nelibostí a nechutí jednotlivých OSH, kromě pana Jůzka, p. 

Vídršperka a nadšenců z Koterova a Chotěšova, kteří se podílejí na práci a 

akcích v Expozici požární ochrany v Chotěšově 

- OR ochrany obyvatelstva – rada tápe, v některých OSH si našly tyto rady 

náplň 

- OR velitelů – neutěšený stav v odborné přípravě JPO 

 v roce 2014 se přispěním KÚ Pk povedlo stabilizovat OSH i činnost KSH Pk, 

  z rozpočtu jsme obdrželi 1.580 000,- Kč na OSH , z toho byla účelová dotace 395 

tis. Kč na zakoupení motorového čerpadla FOX III 

 hodnocení sportovní činnosti: 

- MČR PS Chválenice po 13-té na 1. místě, Dehtín 1. místo 

- Dorost Žebnice PS 1. místo, Úněšov 1. místo, dvojboj Křečov 2. místo 

- hra Plamen - mladí hasiči  SDH Manětín 4. místo 

- reprezentanti byli společně s reprezentanty HZS přijati u hejtmana PK,  

 přijetí u hejtmana PK pana Šlajse společně s reprezentanty HZS 

 poděkování za organizaci soutěží kraje – pořádajícím dorost PJ, PS Tachov 

Plamen PS 

 další skvěle připravenou akcí byly v měsíci září Přípravky v Sušici, poděkování 

SDH Sušice a městu Sušice 

 kladně hodnoceno krajské setkání AZH v Manětíně 

  Krajská odborná rada prevence – PO očima dětí – úspěšné setkání v rámci hry 

Plamen v Manětíně 

 expozice Požární ochrany v Chotěšově-  v květnu další slavnostní otevření části 

expozice  



 nepovedla se větší propagace ze stran OSH naší expozice v Chotěšově, přestože se 

několikrát hlasovalo o tom, že muzeum je součástí KSH PK 

 smutné rozloučení v letošním roce s panem Miroslav Lukešem /TC/  a s panem 

Františkem Křesťanem /KT/ 

 hlavním úkolem, co dál: pokračovat v dobrých vztazích a spolupráci s KÚ Pk, s 

HZS, všemi sponzory i nadále shánět granty a finanční prostředky pro činnost 

KSH i OSH, podpora práce s mládeží na úseku požární ochrany, podpora expozice 

jejího dalšího rozšiřování PO v Chotěšově 

 ze zpráv jednotlivých shromáždění delegátů SDH máme neobsazené OR ochrany 

obyvatelstva ani historie, nejsou návrhy na náměstky starosty 

 závěrem poděkování všem za práci, dále poděkování KÚ PK, panu Šlajsovi, HZS 

a plk. Ing.. Pavlasovi, Ing. Salivarovi (strůjce financování OSH)  

 

4. Zaměření činnosti KSH na další období – p. František Hanus 

 zaměření činnosti bylo předáno všem delegátům před zahájením jednání 

 připomínky: zapracuje návrhová komise  

 

5. Zpráva KKRR – p. Ing. Dlouhý 

  - zhodnocení účasti jednotlivých členů v průběhu volebního období, nikdy nebyĺa účast 

členů 100% 

- kontrola peněžního a finančního deníku, inventura majetku KSH  – nebylo shledáno 

žádných závad, v pořádku 

- činnost orgánu KSH – očekávání jednání na vysoké úrovni, ale nepřátelské vztahy, osobní 

roztržky  

- na vržená hloubková kontrola KSH byla v rozporu se stanovami, přesto byla provedena, byl 

proveden zápis 

- kritika nového vedení – pozdní rozesílání zápisů a pozvánek, změny v jednání oproti 

pozvánkám, které byly rozesílány, inventura byla místo na konci roku 2014 provedena 

v březnu 2015 

- kdo svolal toto jednání, citace NOZ o volbách, dnešní jednání je v rozporu se stanovami 

- nesouhlas s dnešním jednáním, žádost p. Dlouhého o uvolnění z pracovní komise, opouští 

dnešní jednání  

 

6. Diskuse 

- zpráva mandátová komise – na SD OSH Pk  pozváno 38 delegátů, přítomno 37delegátů, 

hostů 10 -  shromáždění je usnášení schopné 

- přednes skrutátorů – výsledky jednotlivého hlasování, viz zápis 

- p. Ing. Špičák – vyjádření k platnosti dnešního jednání 

- p. Hanus K. – vyjádření ke zprávě p. Dlouhého, šlo vše řešit dříve, na podzimním jednání 

- p. Černý – souhlas se zprávou p. Dlouhého, organizační komise nepracovala, dokumenty již 

byly předloženy pracovní komisi předem 

- p. Černý k expozici Chotěšov – do dnešního dne nebyly zpracována dokumentace  

- p. Černý k pořádání krajské soutěže – dokud se nebudou podílet všechny okresy, nebude ani 

OSH PJ pořádat tyto soutěže   

- p. Dlouhý – upozornění, že mělo proběhnout podle dohody jednání VV a pracovní 

Shromáždění představitelů OSH na začátku roku, ale nebylo 

- p. Ing. Špičák – návrh o dokončení dnešní jednání, dle programu 

- p. Kalčík – dostali jsme mandáty ze svých OSH, souhlas s dokončením jednání 

- p. Kolář – upozornění na příspěvek k dnešnímu jednání zaslaný p. Bc. Zuberem 

 



 

- p. Hanus – na mnohé připomínky v příspěvku bylo odpovězeno již v průběhu dnešního 

jednání, dopis bude předán VV k projednání 

- p. Ing. Špičák – dopis pana Zubera má být předmětem jednání VV KSH 

- p. Kalčík – bylo povinností o dopisu informovat a zapracovat to do usnesení 

- p. Plaščiak – připomínka k úrovni dnešního jednání 

- p. Ing. Salivar – pozdravení dnešního jednání, předání pozdravu od p. Ing. Richtera 

  – jednání delegátů má hodnotit plusy a mínusy, snaha ubránit SH od nesmyslů NOZ, 

 osvobození od poplatků 

 - jsme oficiální členi sportovních svazů 

 . z grantů z MV jde 8 mil. Kč, ze státního rozpočtu 3 miliardy do sportovních svazů, 

 dotace z MŠMT bude cca 24 mi. Kč  

 - máme vysoký kredit u sportu mládeže, nemáme vyškolené strojníky a velitele, nutná 

 odborná příprava, vojenské zálohy z řad hasičů a možnost daňového zvýhodnění 

 hasičů 

  souhlas s příspěvkem p. Plaščiaka 

  poděkování PK je na místě, poděkování za sportovní výsledky, Aktivu zasloužilých 

 hasičů, starostům obcí a měst 

 

- p. Dlouhý -  omluvil se z dnešního jednání 

- návrh p. Kalčíka – nechat hlasovat, aby tajné volby proběhly během přestávky 

  hlasování: pro 22   proti 8   zdržel 5 

 

- p. Hanus K. - návrh, ukládá VV KSH opravit body v Zaměření činnosti do usnesení 

- p. Petrželka J. - poděkování za 50-ti letou spolupráci 

- p. Hanus F. - blahopřání k 70. narozeninám p. Kumpánovi, předání daru 

 

7. Volby: - přednesení výsledků voleb – p. Ing. Špičák 

-  vloženo 36 hlas. lístků, jeden  lístek neplatný 

volba starosty KSH Pk: volba tajná 

p. František Hanus (PS) :  počet hlasů 5 

p. Ing, Jan Majer (KT) :  počet hlasů 30   zvolen starostou KSH Pk 

 

člen VV SH ČMS: volba tajná 

p. Alena Foldová (PS) :  počet hlasů 12 

p. Václav Hulec (KT):  počet hlasů 23    zvolen členem VV SH ČMS 

 

náměstci KSH PK: 

p. Ryba (KT):  pro 35   proti 0   zdržel 1    zvolen 

p. Černý (PJ):  pro 25  proti 7  zdržel 3    zvolen 

 

členové VV KSH 14 členů: 

hlasování:  pro 35   proti 1   zdržel 0 

 

KKRR  6 členů: 

hlasování:   pro 34  proti 0   zdržel 1 

 

předseda KKRR: p. Eduard Cízl  

hlasování:  pro 36   proti 0   zdržel 0 

 



člen ÚKRR: p. Jan Kumpán 

hlasování:   pro 36  proti 0   zdržel  0 

 

nominační volba starosty SH ČMS Praha – (není ve volebním řádu, ale navrhneme nominační 

volbou) 

Ing. Jan Aulický:   počet hlasů  12 

Ing. Karel Richter:   počet hlasů  22 – bude nominován 

doc. Dr. Ing. Václav Liška:  počet hlasů 0 

 

nominační volba náměstků starosty SH ČMS  

 Ing, Jaroslav Salivar, Ing. Ján Chlebo – návrh obou – schváleno, doporučeno 

 

8. Usnesení: přednesl Hanus Kamil 

 zápis usnesení podepsán členy návrhové komise, přiložen jako příloha zápisu 

 připomínka: p. Černý- doplnit do usnesení: SD bere na vědomí – rozpočet roku 2014 + 

návrh rozpočtu na rok 2015 

 hlasování:  pro 17   proti 16  zdržel 3 

 schválení usnesení 

 hlasování:  pro 31  proti 0   zdržel 4 

 

9. Závěr jednání: 

 nově zvolený starosta KSH Pk p. Ing. Jan Majer – poděkování za vyjádření důvěry, 

 partner všem OSH, žádá o loajalitu, očekává podporu a důvěru od všech 

 přání nově zvoleným funkcionářům do dalšího období 

 

 

 

zapsala: p. Foldová 

zpracovala: p. Vídršperková 

 

zápis ověřen 

 

 


