
Zápis I. Shromáždění představitelů OSH Plzeňského kraje 

20. října 2015 – HZ Dobřany 
 

1/ Zahájení – provedl Ing. Jan Majer 

- přivítání přítomných delegátů, zvláště pak hostů – plk. Ing Pavlase, p. Hulce a p. Kumpána na 

dnešním jednání 

- řízením jednání byl pověřen p. Černý 

p. Černý: upozornění na provedení zvukového záznamu z dnešního jednání 

- seznámení s programem jednání dle pozvánky 

hlasování:   pro: 34   proti: 0   zdržel se: 0 

- upozornění na připravené lístky pro diskuzi 

p. Majer: mimořádné schválení a odsouhlasení předložených návrhů vyznamenání z okresu PS 

na dnešním jednání výkonným výborem 

 

2/ Volby: 

zapisovatelka: Bc. Renata Vídršperková 

ověřovatelé zápisu: p. Václav Sladký, p. Pavel Pechát 

mandátová komise: pí. Pavla Eksteinová, p. Jiří Vacek, p. Miloš Svoboda 

volební komise – p. Jaroslav Šimáček, p. Jan Brei, Ing. Josef Mištěra 

návrhová komise – p. Jan Reyser, p. Jaroslav Kolář, p. Petr Jůzek 

skrutátoři: p. Eduard Cízl, p. Jiří Šmídl, pí. Štěpánka Kanická,p. Jan Královec, pí. Věra 

Hrobaříková 

hlasování:   pro: 34   proti: 0   zdržel se: 0 

 

3/ Zpráva o činnosti VV KSH Pk - provedl Ing Majer: 

- zpráva o činnosti za uplynulé období: od dubna se VV sešel celkem třikrát- v průběhu 

jednáních VV řešil organizační záležitosti i pozůstatky z minulosti 

- připomenutí setkání zástupců kraje s ministrem vnitra 

- KK všech soutěží, Přípravky MH a soutěž PO očima dětí – stejný problém všech soutěží, 

nedostatek rozhodčích- apelace na odborné rady, aby toto řešila zavčasu pro příští kola soutěží 

- nová novela zákona – rejstřík klubů a spolků 

- povinnosti provozovatelů soutěží – apelace na ORR a ORM, aby toto vzala na vědomí při 

organizování soutěží /návštěvní řád soutěží/ 

- V. sjezd SH ČMS v Pardubicích – informace na dh.cz 

- připomenutí schůzky na KÚ PK ohledně čerpání a vyúčtovávání financí z dotací kraje, účast 

zástupců jednotlivých OSH a KSH 

- v době letních prázdnin proběhla řada letních táborů, při kontrolách od ústředí byly zjištěny 

na jednom táboře nedostatky – pořádajícímu SDH nebude poskytnuta dotace od MŠMT 

!!!! upozornění: kontroly jsou nejen od MŠMT, jsou kontroly také týkající se dodržování 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny a požární ochrany dle zákonů, vyhlášek a předpisů 

- dne 24. září proběhlo krajské setkání ZH v Trhanově – účast téměř přes 80 ZH, pozvání na 

toto setkání přijali také hosté poslanec PČR p. Jan Látka, za HZS Pk plk. Ing. Václav Petřík ředitel 

územního odboru Domažlice, starosta obce Trhanov p. Ondřej Frei 



- dne 27. září byla při akci Zamykání kláštera uzamčena EDPO v Chotěšově – z provozních 

důvodů je nutno přesunout z objektu konventu veškerý materiál  - z toho vyplývá úkol pro KSH 

– uvolnit za pomoci SDH jednotlivých okresů veškerý materiál z těchto prostor, dále pomoci a 

podílet se na opravě prostor letohrádku, z důvodu, že obec Chotěšov již nechce investovat do 

tohoto objektu  

- na minulém jednání VV byla ustanovena KOROO, jejím vedoucí byl zvolen p. František Ryba 

– odborná rada se již sešla, z jednání byl proveden zápis – předpokládá se odbornost členů 

této rady  

- dne 9. 10. 2015 proběhlo přijetí úspěšných sportovců na KÚ Pk p. hejtmanem /SDH 

Chválenice, SDH Dehtín a družstvo HZS Pk/ 

 - na MČR byla úspěšná i družstva v kategorii dětí a mládeže – poděkování za jejich vynikající 

reprezentaci a dále poděkování jejich vedoucím a trenérům 

- proběhne další setkání zástupců OSH a KSH s hejtmanem PK na KÚ – bylo by vhodné připravit 

koncepty případných návrhů pro čerpání dotací z kraje, a uskutečnit společné setkání všech 

před tímto setkáním 

- vyjádření k dnešní volbě: p. Ryba nebyl členem VV, a proto byl minule volen v rozporu se 

stanovami, tato volba byla neakceptovatelná a neplatná – dnes do dnešní volby dva návrhy – 

p. František Ryba / KT/ a p. Jaroslav Frána /PS/ 

- předložená zpráva o činnosti: 

hlasování:  pro: 24   proti: 2  zdržel se: 8 

 

- předložení mandátové zprávy předsedou mandátové komise: p. Svoboda 

 z 38 pozvaných delegátů je přítomno celkem 34 pozvaných s hlasem rozhodujícím = 

shromáždění je usnášení schopné; 

s hlasem poradním z celkového počtu 5 pozvaných je jednání přítomno 5 /z toho 2 

zástupci za SH ČMS a 1 za HZS Pk/ 

hlasování:   pro: 34   proti: 0 zdržel se: 0 

 

4/ Zpráva KKRR: p. Cízl 

- rada se sešla celkem 3x, provedla vždy kontroly všech účetních dokladů, faktur, hotovostní 

platby a vedení celého účetnictví – účetnictví je v pořádku, jen malé administrativní chyby 

/např. podpis, datum apod./, byly již odstraněny  

- kontrola čerpání dotací a grantů - předložena v materiálech k dnešnímu jednání 

- kontrola stavu pokladny a běžného účtu k 30. 9. 2015 

 na BÚ : 442.171,62 Kč 

 v pokladně: 4.329,- Kč 

- na základě usnesení – provést právní rozbor volby náměstka starosty KSH Pk; KKRR se tímto 

problémem zabývala na svém jednání dne 4. 6. 2015 a předala stanovisko starostovi a VV KSH 

23. 6. 2015 písemně 

- při kontrole zápisů a usnesení – nejsou dodržovány termíny zápisů do 20 dnů, dále zjištěna 

chyba na webových stránkách KSH u vyvěšeného zápisu z jednání SD OSH, chybí část 

naskenovaného zápisu 

hlasování:   pro: 34   proti: 0 zdržel se: 0 

 



5/ Čerpání rozpočtu za dosavadní období r. 2015: 

- předloženo čerpání rozpočtu za období do 30. 9. 2015, čerpání jednotlivých dotací a grantů 

hlasování:   pro: 34   proti: 0 zdržel se: 0 

 

6/ Návrh rozpočtu pro rok 2016: 

- předloženy dokumenty návrhu rozpočtu na rok 2016 

hlasování:   pro: 32   proti: 0 zdržel se: 2 

 

7/ Diskuse: 

p. Veith – dotaz, kdo disponuje s podpisovým právem v bance 

- podpisové právo má statutární zástupce Ing. Majer, dále přístup k účtu Bc. Vídršperková a p. 

Hanus 

plk. Ing. Pavlas - informace k dotacím na techniku, výzvy k obcím, informace o možnostech 

čerpání dotací pro jednotky SDH na techniku, na stavby 

p. Majer – prosba na p. Malinu jako prezidenta Komory velitelů jednotek DH o seznámení a 

přiblížení této komory a jejího plánu činnosti  

p. Malina – spolek na bázi odbornosti velitelů, kteří tam vstoupí, pomoc ve formě formulářů, 

metodických pomůcek; jsou již webové stránky Komory velitelů – není to nic proti sdružení 

p. Veith – návrh - podpisový vzor by měli mít oba dva náměstci 

 

- realizace podpisových práv u peněžního ústavu pro námětky KSH Pk 

hlasování:   pro: 32   proti: 0 zdržel se: 2 

 

8/ Volba náměstka starosty KSH Pk: 

- volební komise -  seznámení přítomných se zvolením předsedy volební komise dnešního 

jednání - p. Jaroslava Šimáčka – volba předsedy volební komise 

hlasování:   pro: 34   proti: 0 zdržel se: 0 

 

- revokace usnesení z jednání SD OSH Pk ze dne 22. 4. 2015 – k provedení volby náměstka 

starosty KSH Pk p. Františka Ryby 

hlasování:   pro: 34   proti: 0 zdržel se: 0 

 

- určení způsobu volby – volba veřejná 

hlasování:   pro: 7   proti: 25 zdržel se: 2 

 

- návrhy – volba tajná hlasovacích lístků 34 – všechny lístky platné 

hlasování:   p. František Ryba pro: 25  

   p. Jaroslav Frána pro: 9 

- zvolen p. František Ryba 

 

9/ Organizační záležitosti: 

p. Černý -   podání vysvětlení ke kauze na OSH PJ 

p. Majer – k VVH byl vydán materiál vnitroorg. radou ústředí, VVH nejpozději do 31. 1. 2015, 

hlášení SDH o činnosti za rok 2015 zaslat nejpozději na kancelář SH ČMS do konce února 



2016, doporučuje se na VVH  projednat zprávu o činnosti za rok 2015, zprávu činnosti na rok 

2016 a podat informace z jednání V. sjezdu; při zajištění konání VVH okrsků je doporučována 

vhodná účast jednoho zástupce za OSH 

- do 15. 11. 2015 zaslat termíny konání VVH  SDH s JPO III a JPO II a všech větších měst a 

městysů na adresu starosty KSH Pk 

- k přeregistraci  SDH, OSH a KSH informace od pí Hladíkové z ústředí – už od dubna mají 

všechna OSH informace k přeregistraci 

- zabezpečení přestěhování exponátů z EDPO z konventu do letohrádku do 31. 3. 2015 : 

hlasování:   pro: 26   proti: 0 zdržel se: 8 

- zaslání termínů VVH SDH s JPO II na adresu starosty KSH Pk do 15. 11. 2015  

hlasování:   pro: 26   proti: 0 zdržel se: 8 

p. Frána – jednání KORM z důvodu pracovní neschopnosti byla ze dne 6. 10. odložena na 

nejbližší termín; připomenutí, že v červnu na jednání slíbili zástupci jednotlivých OSH 

vzhledem k finančnímu příspěvku pořádání KK soutěží  

p. Zajíček – žádost o zaslán děkovného dopisu na OSH Domažlice za organizaci akce ZH 

 

- členové VV KSH Pk  schválili předložené návrhy na vyznamenání 

 

10/ Usnesení  

viz příloha 

 

11/ Závěr – provedl Ing. Jan Majer 

 

 

zapsala: Bc. Renata Vídršperková 

 

zápis ověřili:   p. Václav Sladký,   p. Pavel Pechát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SH ČMS, Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje 

 

z I. Shromáždění představitelů OSH  Plzeňského kraje, 

konaného 20. října 2015 na HZ Dobřany  

 
Shromáždění představitelů OSH  Plzeňského kraje na základě předložených zpráv, 

provedených voleb a diskuse přijalo následující usnesení: 

 

I. schvaluje: 

1. schvaluje program jednání 

2. zapisovatelku – Bc. Renata Vídršperková, 

ověřovatele zápisu – p. Václav Sladký, p. Pavel Pechát, 

mandátovou komisi ve složení – pí. Pavla Ekstainová, p. Jiří Vacek, p. Miloš Svoboda 

volební komisi ve složení – p. Jaroslav Šimáček, p. Jan Brei, Ing. Josef Mištera 

návrhovou komisi ve složení – p. Jan Rayser, p. Jarolav Kolář, p. Petr Jůzek 

skrutátory – p. Eduard Cízl, p. Jiří Šmídl, pí. Štěpánka Kanická, p. Jan Královec, pí. Věra 

Hrobaříková 

3. zprávu o činnosti VV KSH  za uplynulé období 

4. zprávu krajské kontrolní a revizní rady 

5. rozpočet za uplynulé období za rok 2015 k 30.9. 

6. rozpočet na rok 2016 

7. volební řád k provedení volby náměstka starosty KSH Pk 

 

II. volí: 

1. předsedu volební komise – p. Jaroslava Šimáčka 

2. do funkce náměstka starosty KSH Pk p. Františka Rybu 

 

III. bere na vědomí: 

1. informaci k provedení neplatné volby náměstka starosty KSH Pk p. Františka Ryby na 

SD OSH 

2. zprávu mandátové komise 

 

IV. ukládá: 

1. zabezpečit přestěhování exponátů Expozice dobrovolné požární ochrany PK v 

Chotěšově z konventu do letohrádku 

termín: 31. 3. 2016 



zodpovídá: Petr Jůzek a starostka a starostové OSH 

2. realizovat u peněžního ústavu KSH Pk podpisová práva pro řádně zvolené náměstky 

starosty KSH Pk 

termín: 30. 11. 2015 

zodpovídá: Ing. Jan Majer 

3. zabezpečit předání termínů VVH SDH starostovi KSH Pk 

termín: 15. 11. 2015 

zodpovídá: starostka a starostové OSH 
 

V. revokace usnesení: 

1. revokace usnesení z jednání SD OSH 22. 4. 2015 k provedení volby náměstka starosty 

KSH Pk p. Františka Ryby 

 

 

 

Hlasování: 

Pro:  

Proti:  

Zdržel se:  

 

 

Předseda návrhové komise: 

jméno:  Jan Reyser    podpis: ______________________________ 

 

Členové návrhové komise: 

jméno: Jaroslav Kolář       podpis: ______________________________ 

 

jméno:  Petr Jůzek    podpis: ______________________________ 

 

    

 

 

 

 


