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Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pk

Datum konání: 22. září 2015
Místo konání: HZ Dobřany

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas
Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p. Zajíček

Program jednání:

1. zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. kontrola plnění usnesení
3. zpráva o činnosti KSH Pk za uplynulé období
4. informace z činnosti odborných rad (vedoucí rad velitelů, mládeže, prevence,

info z úseku historie)
5. informace o čerpání rozpočtu KSH za I. pololetí 2015 - zpráva kontrolní a

revizní rady - předseda KKRR
6. návrh rozpočtu na rok 2016 + komentář
7. příprava shromáždění představitelů OSH Pk 20. října 2015 (návrh jednacího a

volebního řádu pro volbu náměstka starosty KSH)
8. návrhy na vyznamenání
9. organizační záležitosti
10. různé
11. usnesení
12. závěr

Ad 1) Provedl Ing. Jan Majer - starosta KSH Pk:

- přivítání přítomných členů a hostů
- seznámení s programem dnešního jednání a předložení ke schválení

pro: 12 proti: O zdržel se: O
(- po hlasování dorazil p. Malina)

- volba zapisovatele zápisu: pí. Vídršperková
pro: 13 proti: O zdržel se: O

volba ověřovatelů zápisu: p. Veith (KT), p. Sladký (DO)
pro: II proti: 1 zdržel se: I

Ad 2) Provedl Ing. Jan Majer
- 22/1 3 - pojištění exponátů uložených v EOPO v Chotěšově a zajištění pojistné

ochrany pro odpovědnost provozovatele s pomocí HZS - úkol trvá
termín: do 31. 10.2015
zodpovídá: p. Jůzek
10/15 - oprava a doplnění zápisu z minulého jednání VV KSH Pk - úkol splněn

- 11/15 - zaslání děkovných dopisů za pořádání soutěží PS, Plamen a Dorost - úkol
splněn
12/15 - zpracovat souhrnné hodnocení KK hry Plamen a Dorostu - úkol splněn
13/1 5 - upravení složení VV KSH a KKRR na webových stránkách - úkol splněn



- připomínky:
- k bodu 11/15 - budou zaslány ještě děkovné dopisy účastníkům na MČR v soutěži

dorostu v kategorii jednotlivců
k bodu 22/13 - bod bude rozdělen do dvou pod bodů

Zaj íček - žádost o schválení připravované akce - krajské setkání ZH v obci
Trhanov, okres Domažlice

Ad 3) Provedl Ing. Majer:
- od posledního shromáždění se VV KSH sešel celkem dvakrát

setkání zástupců za KSH PK s ministrem vnitra dne 6.6.2015
akce v rámci kraje: KK Plamene v Trnové, KK Dorostu v Plzni, vyhodnocení KK
soutěže PO očima dětí, KK PS v Domažlicích
V. sjezd SH ČMS v Pardubicích
setkání zástupců OSH a KSH na KÚ PK ohledně čerpání finančních dotací od PK
dne 10. července
informace o kontrolách od ústředí na letních táborech na našem kraji
14. září proběhly na kanceláři přípravy na dnešní jednání VV a na SP

p. Pechát: dne 8. 9. 2015 proběhlo na okrese Tachov z iniciativy poslanců další
setkání s ministrem vnitra p. Chovancem a poslancem p. Votavou - zpráva z
jednání - viz příloha Č. I

Ad 4) Informace z odborných rad:
- p. Kohel - informace z úseku odborné rady velitelů, zhodnocení její činnosti a KK

soutěže; návrh na vytvoření krajského družstva pro soutěže TFA - žádost o
finanční podporu tohoto družstva při účasti na MČR z financí KSH - informace
viz příloha zápisu Č. 2

- p. Frána - přes letní prázdniny se rada mládeže nesešla, další jednání plánováno
na 6. října; zhodnocení KK soutěží - viz příloha Č. 3

- p. Květoň - zhodnocení krajského kola vyhodnocení soutěže PO očima dětí, které
proběhlo 13. června v Trnové v rámci KK hry Plamen - bylo předloženo na
minulém VV; poděkování pořádající organizaci a okresu PS

- p. Jůzek - za oblast historie - od minulého jednání se zabezpečovali oslavy a
výročí historickou technikou, dle žádostí sborů
- jsou připraveny smlouvy o výpůjčkách
- v klášteře Chotěšov bude expozice EDPO nucena opustit prostory v budově

kláštera, z důvodu jiných plánu obce s tímto objektem; zůstává jen prostor letohrádku, na
který je smlouva

- dne 27. září proběhne v Chotěšově akce Zamykání kláštera, po této akci bude
převezen veškerý materiál z těchto prostor; v objektu letohrádku nejsou
zabezpečovací systémy

- dotaz na možnosti čerpání cestovních náhrad při převozu materiálu z rozpočtu
KSH a finanční podpory na zvelebení prostor expozice/ nábytek, vitríny,
obrazy apod.!

- p. Černý: existují krajské dotace od KÚ na oblast historie, vhodné prověřit
možnost financování EDPO z prostředků KÚ PK

Ad 5) Provedl p. Cízl:
- provedena účetní kontrola účtů před dnešním jednáním VV, vše v pořádku, jen

malé administrativní chybky



- finanční stav účtu a pokladny souhlasí

Ad 6) Rozpočet na rok 2016:
- předložení návrhu rozpočtu KSH Pk na rok 2016
- do rozpočtu v položce ORY přidat náklady pro družstvo účastnící se MČR v TFA
- odstranění položky 52160 - je v rozpočtu uvedena dvakrát

Ad 7) Příprava SP OSH Pk:
- termín SP-20. října2015 na HZ v Dobřanech
- úprava a doplnění pozvánky na toto jednání
- úpravy předloženého návrhu volebního řádu - viz příloha č. 4
- návrh: zvolení KOROO ajejího vedoucího p. Františka Rybu

pro: 10 proti: O zdržel se: 3
- vedoucí KOROO provede kontrolu potvrzení nominací zástupců, svolání OR dle
nominací zjednotlivých OSH s termínem do 14. 10.2015

úprava předloženého návrhu jednacího řádu na SP - viz příloha č. 5
na SP návrh: jmenování z okresů do komisí, komise si volí svého předsedu

zapisovatelka: p. Yídršperková
ověřovatelé: okres DO, okres PS
návrhová: okres KT, PJ, PM
mandátová: okres RO, TA, PS
volební: okres KT, DO, PJ

návrhy náměstků starosty KSH z jednotlivých okresů do 12. 10. 2015 na
emailovou adresu starosty KSH PK

schválení jednacího a volebního řádu
pro: 13 proti: O zdržel se:O

Ad 8) Návrhy na vyznamenání:
- všechna předložena vyznamenání byla schválena

pro: II proti: O zdržel se: 2

p. Jůzek: naše některá vyznamenání nebyla v předchozích letech schválena,
některá vyznamenání občas neodpovídají činnosti a práci navrhovaných

Ad 9) Organizační záležitosti:
- schválení setkání krajského setkání Zasloužilých hasičů v obci Trhanov na okrese

Domažlice dne 24.9.2015
pro: II proti: O zdržel se: 2

- p. Zuber: předložení pracovní verze propozic soutěže III. kol v požárním sportu
PK; seznámení s termínem této soutěže - 25. června 2016, místo konání Plzeň -
Yejprnice

Ad 10) Různé:
informace o průběhu voleb na ústředí, informace z ústředí: Ing. Majer
- soutěž PO očima dětí - změna - vítězné práce do republikového kola pouze z

kraje vítězové I. míst jednotl ivých kategori í
- výzva k dodání podkladů pro přeregistraci nedodaly na ústředí OSH - KT, DO,

PM, PS (přednostně jsou brána OSH a KSH)
(p. Hulec: okres PS je už řešen, zde není pochybení ze strany okresu PS)



- stručné přehledy o historii z OSH pro ústředí dodaly: TA, KT, PM, PS - odesláno
do Prahy bez ostatních OSH

- ÚV získal od olymp. výboru 800.000,- Kč - budou s tím financována KK soutěží
mládeže v průběhu 3 let, tyto finance budou uvolňovány postupně

- je připravován nový zákon o sportu
- návrh příspěvku na dopravu a výdaje SDH, kteří reprezentovali PK na soutěžích

MČR - soutěžní družstva částku 5.000,- Kč, a soutěžícím v kategorii jednotlivců
částku 1.000,- Kč, po řádném doložení účetních dokladů

pro: 12 proti: O zdržel se: I
- 24. 10. 20154 v Přibyslavi proběhne Shromáždění starostů; nominace do

pracovních komisí: volební- p. Pechát ITAl, návrhová - pí. Foldová IPSI
- akce DH roku - do dalšího kola postoupili - Zvíkovec IROI, Nepomuk IPJ/-

možnost hlasování do 9. října
- předložen materiál pro konání VVH, po schválení bude na webu
- soutěž MČR v PS 26. - 28. 8. 2016 v Brně
- prosba na KOR represe, aby ještě jednou projednala možnost pořádání soutěže v

PS SDH spolu s PS HZS
- informace o kontrolách na letních táborech: LT SDH Obora - nedostatky na

táboře, nebude udělena dotace; kontroly jsou nejen z ústředí, ale také z hygieny a
HZS

p. Květoň: - upozornění na hlídkovou činnost pro lesy obcí nad 50 ha v období
požárů; - obec jmenuje, eviduje, zápisy v deníku

Ad 11) Usnesení zjednání:

I) Schvaluje
I. Program jednání
2. Zapisovatelku: Bc. Renatu Vídršperkovou
3. Ověřovatele zápisu: p. Josefa Veitha a p. Václava Sladkého
4. Kontrolu úkolů
5. Ustanovení Krajské odborné rady ochrany obyvatelstva
6. Návrh Volebního a jednacího řádu pro jednání I. Shromáždění představitelů OSH
7. OZ I. Shromáždění představitelů OSH
8. Setkání ZH 24.9.2015 na okrese Domažlice
9. Návrhy na ocenění
10. Finanční příspěvek za účast na MČR - 5.000,- Kč pro družstvo a 1.000,- Kč pro

jednotlivce

II) Bere na vědomí
I. Informace z činnosti KSH za uplynulé období
2. Informace z činnosti odborné rady velitelů, mládeže a prevence
3. Informace z úseku historie
4. Čerpání rozpočtu k 22.9.2015
5. Rozpočet pro rok 2016
6. OZ Krajského kola v Požárním sportu rok 2016
7. Informace zjednání VV SH ČMS včetně rozdělení kompetencí náměstků starosty

SH ČMS a členů VV SH ČMS.



III) Ustanovuje
- Do funkce vedoucího odborné rady ochrany obyvatelstva p. Františka Rybu

IV) Ukládá
22/13 - a) pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění pojistné ochrany
pro odpovědnost provozovatele

b) příprava provozních dokumentů expozice za pomoci HZS
Termín:d031.10.2015
Zodpovídá: p. Jůzek

14/15 Zabezpečit zjednotlivých OSH zástupce do KOR historie.
Termín: 3\. l. 2016
Zodpovídá: Starostka a starostové OSH

15/15 Prověřit možnost získání finančních prostředků k zabezpečení provozu a vybavení
Expozice PO v Chotěšově.

Termín: 31. \. 2016
Zodpovídá: Josef Černý

16/15 Provést úpravu čerpán í rozpočtu K 22. 9. 2015 a úpravu rozpočtu pro rok 2016.
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovídá: Ing. Jan Majer

J7/15 Zabezpečit svolání KOROO včetně prověření nových členů zjednotlivých OSH.
Termín: 14. 10.2015
Zodpovídá: František Ryba

J8/15 Zabezpečit jednání I. Shromáždění představitelů OSH.
Termín: 20.10.2015
Zodpovídá: Ing. Jan Majer

19/15 Zabezpečit vydání schválených vyznamenání
Termín: 30.9.2015
Zodpovídá: Ing. Jan Majer

pro: 13 proti: O zdržel se: O

-
Ad 12) Závěr provedl Ing. Jan Majer

V Plzni dne 22. září 2015

Oveřovatelé: p. ~ p. JOser;;;th .



Setkání s ministrem vnitra p. Milanem Chovancem a poslancem p.

Václavem Votavou dne 8. 9. 2015 v Tachově

~ podpora dobrovolných hasičů zejména JPO V

vznik nového fondu s účastí stát 200 mil. Kč, kraje + obce dalších 200 mil. Kč
správcem bude MV, podmínky čerpání budou upřesněny a zaslány
pro výši podílu obce bude rozhodující, jak velký podíl bude hradit kraj
pro další období předpoklad navyšování částky ze strany státu
předpoklad fungování fondu od 1. 1.2016

~ nemocenská v případě úrazu při zásahu

snaha zajistit, aby i dobrovolným hasičům byl úraz při zásahu brán jako
pracovní úraz

~ uvolňování hasičů na školení a k zásahům

bude řešeno formou úlev na daních pro zaměstnavatele
snaha spustit platnost od 1. 1. 2016

~ odměna dobrovolným hasičům

možnost odměny pro dobrovolné hasiče prostřednictvím úlev na dani není
podporována (důvodem dobrovolnost této činnosti
řešení spíše prostřednictvím obcí, což je někde praktikováno již nyní

~ navýšení prostředků na požární sport

po dohodě MV a MŠMT by mělo dojít k navýšení financí na požární sport
v rámci dotací z MŠMT

~ dotace z KÚ Pk

v rámci vyhlášených dotačních titulů z Plzeňského kraje možnost čerpání dotací
na budování a opravu sportovních areálů

'J
IQ.,v~ P



    Zápis z jednání Odborné rady velitelů KSH Plzeňského kraje 

 

                                                Místo: zasedací místnost HZS Nýřany 
 
Přítomen: Vlastimil Malina, Václav Zimák, Jiří Volejník, Tomáš Kohel,  

                  Zbyšek Zuber  
Nepřítomen: Kamil Hanus, 

Omluven: Michal Liška, 
Hosté: p. ing. Pavlas, p. Frost 

Program jednání: 
 
- kontrola a plnění úkolů  

- informace z jednání vyšších orgánů  
- stav na úseku odborné přípravy  

- vyhodnocení krajského kola v Ps.  
- krajská soutěž v Ps. 2016 PJ 
- TFA družstvo kraje ? 

- organizační záležitosti  
- usnesení  

- závěr  
 

ad1)      Z uplynulého období vyplývaly úkoly, které se prolínají do dalších bodů  

         dnešního jednání.  
 

ad2) Provedl Tomáš Kohel, ÚORV, se nekonala naposled v březnu 2015. 
informace  z V. sjezdu. 
 

ad3-4) V dalším bodě jsme jednali o  OP, p. ing. Pavlas nás informoval že byli 
vyjmuty z plošného pokrytí jednotky, které nesplňují odbornou způsobilost 

alespoň dvou velitelů. Dále hovořil o polních a lesních požárech. Poděkoval za 
nasazené úsilí dobrovolných hasičů při těchto požárech. Je zjištěno, že na 79 
jednotek není vůbec žádné spojení. 

Veškeré informace o odborné přípravě najdete na stránkách 
http://www.hzscr.cz/clanek/odborna-priprava-v-jpo.aspx  

 
ad5) Vedoucí KORV zhodnotil krajskou soutěž v Domažlicích , která se  konala 
6.6.2015 . Byla malá účast rozhodčích a malá účast družstev žen. Zpráva o 

soutěži je přílohou tohoto zápisu. Pan Zuber předložil návrh propozic II. kola 
v požárním sportu. S tím že soutěž proběhne 25.6.2016 v Plzni. (Návrh vám 

zašle p. Zuber .)  K propozicím II. kola se vrátíme na příštím jednání rady. 
 
ad6). TFA- KORV se dohodla utvořit krajské družstvo pro soutěž TFA, pro 

případné MČR v TFA. Návrhy členů družstva z jednotlivých OORV zasílat 
vedoucímu KORV.  

 
ad8) Na příští jednání KORV přizvat okresního  vedoucího sekce rozhodčích nebo 

rozhodčího, který  má na starosti rozhodčí v okrese. 
Seznámit se s materiály krajského shromáždění delegátů OSH a V. sjezdu 
SHČMS. 

Na OORV vybrat vhodné členy do krajského družstva TFA. 
I nadále věnovat velkou pozornost JSDHO v okrese. 

Seznámit se s propozicemi krajské soutěže v Ps na rok 2016. 
 

V Nýřanech  3. září 2015                                       Zapsal: Tomáš Kohel 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/odborna-priprava-v-jpo.aspx


Hodnocení krajské soutěže dorostu - Plzeň 30. května 2015
Pořadatelem soutěže bylo OSH Plzeň - sever

Soutěž se konala na Atletickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech, po organizační
stránce byla dle mého názoru zajištěna na úrovni, která přísluší krajské soutěži. Jediným
nedostatkem v zajištění bylo značení drah na štafetách 4x 100 m, zde nebylo možné
z technických důvodů vylepit čáry pro označení rozběhových a předávacích území. Tyto
úseky byly po konzultaci s vedoucími jednotlivých kolektivů označeny pouze kužely na okraji
dráhy.

Účast soutěžících byla odrazem dlouhodobé práce s dorostem na jednotlivých
okresech. Celkem se zúčastnilo 27 závodníků v soutěži jednotlivců, tři družstva dorostenek a
dvě družstva dorostenců. Pořadí závodníků viz výsledky na webu KSH. Přičemž byly na
soutěži zastoupeny pouze okresy Tachov, Klatovy, Plzeň - jih a Plzeň - sever.

Úroveň soutěžících i rozhodčích byla ucházející a dle informací, které mám
k dispozici, nenastal žádný vážný problém v rozhodování rozhodčích, ani v chování
závodníků. Jediným problémem, který bohužel nejsme schopni ovlivnit tak jsou zranění
několika závodníků. Tato byla řešena zdravotní službou přímo na stadionu. Pokud to
vyžadovala situace tak odvozem na pohotovost FN Plzeň.

Hodnocení krajského kola hry Plamen
Trnová 13. -14. června 2015

Pořadatelem soutěže bylo KSH Plzeňského kraje
S ohledem na skutečnost že díky průtahům ze stran okresních sdružení, která měla

krajské kolo pořádat, ještě v květnu nebylo známo místo konání. Byla soutěž dobře zajištěna
díky obětavosti několika nadšenců. Nechci tvrdit, že tato soutěž byla bezchybná. To ostatně
není nikdy, ale jsem přesvědčen, že ve srovnání s krajskými koly uplynulých let si v ničem
nezadá. Z důvodu nepříznivého počasí byl štábem soutěže zrušen závod požárnické
všestrannosti.

V hodnocení o které jsem požádal vedoucí družstev MH, se opakují některé věci i
z předchozích let. Převážně kritika kvality rozhodčích. Sociální zařízení v místě ubytování.
Dalším nejčastěji zmiňovaným problémem bylo stravování ať jeho obsah či množství.
Všechny tyto připomínky budeme brát na vědomí při zajištění dalších soutěží.

V tuto chvíli je třeba nastavit systém pro určení pořadatelů krajských kol. Tak, aby se
podobná situace, která s pořádáním v letošním roce nastala, již neopakovala.

V závěru bohužel musím konstatovat, že stejně jako v uplynulých letech se na soutěže
nedostavil dostatečný počet rozhodčích. Dle OZ krajských kol, která schválil VV KSH bylo
určeno, že každé okresní sdružení dodá na krajské hry Plamen a dorostu po šesti rozhodčích.
Tuto podmínku u obou soutěží splnili pouze okresy Plzeň - sever a Klatovy. Toto je další
problém, který však KORM bez spolupráce jednotlivých OSH nevyřeší.

Jaroslav Frána
vedoucí KORM PK



  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Plzeňský kraj 
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Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Plzeňský kraj 

konané dne 20. října 2015  
 

V o l e b n í  ř á d  -  N á v r h   
 

 
Shromáždění představitelů OSH Plzeňský kraj volba náměstka starosty. 

          Volba náměstka proběhne z členů VV KSH Plzeňského kraje.  
 

Volba bude provedena tajným hlasováním kandidátkou (hlasovacím lístkem). Platné 
hlasovací lístky jsou barevně rozlišeny, označeny čísly a opatřeny razítkem Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Plzeňský kraj. 

 
 

Volba náměstka starosty KSH   
Každý představitel obdrží dva hlasovací lístky pro volbu náměstka starosty KSH. Jeden pro 

první kolo volby číslem 1 a druhý pro případné druhé kolo volby číslem 2.  Na hlasovacím lístku 
číslo 1 modré barvy budou uvedeni všichni kandidáti navrženi na náměstka starosty KSH.  

 
                 Do kolonky VOLBA označí křížkem, kandidáta, kterému dává svůj hlas. 
 
         Zvolen bude kandidát, který obdrží nejvyšší počet hlasů. 

            

Neplatnost volby 

- Bude-li na hlasovacích lístcích označeno více jmen než bude určeno předsedou volební 
komise (volba náměstka starosty) a tímto „Volebním řádem“. 

- Budou-li na hlasovacích lístcích dopsaná jména, která nebyla schválena 
- Bude-li hlasovací lístek přeškrtnut nebo jinak znehodnocen. 

 
 

   
 

. 
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 Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Plzeňský kraj 

konané dne 20. října 2015  
 

J e d n a c í  ř á d  -  N á v r h  
 

 
I. Pro zajištění řádného průběhu Shromáždění představitelů OSH volí 
 
a) komise Shromáždění představitelů OSH:    
mandátová   
volební   
návrhová    

b)  zapisovatele  

c)  ověřovatele  
d) skrutátory (sčitatelé hlasů)                         

 
II. Úkoly orgánů Shromáždění představitelů OSH 
 
a) mandátová komise: 

- odpovídá za ověření platnosti mandátů jednotlivých členů Shromáždění    
   představitelů OSH, 
- předkládá Shromáždění představitelů zprávu o přítomnosti účastníků, jejich složení a 
zejména o přítomnosti účastníků s hlasem rozhodujícím a konstatuje své stanovisko 
k usnášení schopnosti Shromáždění představitelů OSH ve smyslu platných Stanov 
(bezprostředně po zahájení jednání Shromáždění představitelů OSH), 

 

c)  volební komise: 
- odpovídá za předložení volebního řádu ke schválení, 
- předkládá návrhy na kandidáty pro volbu náměstků starosty KSH,  
- zabezpečuje průběh voleb a jejich vyhodnocení, 
- vyhlašuje výsledky voleb, 
- zpracovává protokol o průběhu a výsledcích voleb, 
- předává dekrety nově zvoleným funkcionářům KSH, 

 

d)  návrhová komise: 
- předkládá ke schválení: - Usnesení Shromáždění představitelů OSH, 

                                              
Místo a čas první schůzky komisí Shromáždění představitelů OSH oznamuje řídící jednání 
Shromáždění představitelů OSH. Mandátová komise pracuje již od počátku prezence účastníků. Další 
schůzky si komise stanoví samy.  
 
Volby orgánů Shromáždění představitelů OSH se uskuteční volbou celého orgánu. 
 
Každá komise Shromáždění představitelů OSH si zvolí ze svého středu předsedu, jehož jméno 
oznámí řídícímu jednání Shromáždění představitelů OSH. 
 
Komise si mohou přizvat ke svému jednání kteréhokoliv účastníka Shromáždění představitelů OSH. 
 
III. Rozhodování Shromáždění představitelů OSH 
 
Hlas rozhodující mají všichni představitelé řádně zvolení na jednání Shromáždění delegátů Sborů 
dobrovolných hasičů v okresech Plzeňského kraje. 
Hlas poradní mají všichni ostatní účastníci Shromáždění představitelů OSH. 
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Platnost mandátů ověřují členové mandátové komise a pracovníci pověření prováděním prezence 
účastníků. Hlasovací lístek členům s hlasem rozhodujícím bude vydán při prezenci po ověření jejich 
mandátu (porovnání se zprávou z jednání Shromáždění delegátů  SDH ). 
Shromáždění představitelů je podle čl. 64, odst. 3, Stanov usnášení schopné, je-li přítomna absolutní 
většina všech členů zvolených na jednání Shromáždění delegátů  SDH („absolutní většina“, rozumí se 
tím hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných). 
 
Shromáždění představitelů OSH rozhoduje o všech bodech navrhovaného programu prostou většinou 
přítomných hlasů na Shromáždění představitelů OSH („prostá většina“, rozumí se tím hlasy 
nadpoloviční většiny přítomných). Jinak se řídí Stanovami. 
 
Při volbách rozhoduje prostá většina hlasů, přítomných na Shromáždění představitelů OSH. Volby se 
konají podle volebního řádu schváleného Shromážděním představitelů OSH. 
 
Sčítání hlasů při hlasování provádí skrutátoři. 
 
IV. Diskuse 
 
Diskuse se zúčastní představitelé s hlasem rozhodujícím a se souhlasem řídícího jednání, též hosté a 
účastníci s hlasem poradním. 
 
Do diskuse se účastníci hlásí odevzdáním písemné přihlášky skrutátorům. 
 
Doba diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut, prodloužení této doby povoluje řídící jednání,  a toto 
oznámí před daným vystoupením. 
 
Diskutující může být usměrněn řídícím jednání Shromáždění představitelů OSH, nehovoří-li věcně 
k projednávané problematice a může mu být odebráno slovo, prodloužil-li stanovený časový limit.  
 
Pořadí diskutujících určuje řídící jednání. 
 
V. Návrhy a připomínky k předloženým materiálům 
 
Návrhy a připomínky k materiálům se předkládají písemně prostřednictvím skrutátorů. 
 
Návrhy a připomínky k jednání Shromáždění představitelů OSH se rovněž předkládají písemně 
prostřednictvím skrutátorů. 
 
Připomínky k jednotlivým zaslaným materiálům Shromáždění delegátů OSH mohou být předkládány 
nejpozději do 15:30 hodin 20. října 2015. 
 
O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly předloženy.  
Je-li některý z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích se již nehlasuje. 
 
Návrh na náměstka starosty KSH předkládají písemně jednotlivá OSH do 12.10.2015 na Kancelář 
KSH Purkyňova 27, 301 00 Plzeň, nebo e-mail: majerhonza@seznam.cz. 
 
 
VI. Průběh Shromáždění představitelů OSH 
 
Jednání se řídí časovým programem.   
 
Mimo přestávek setrvají účastníci Shromáždění představitelů OSH na místech, aby nerušili jednání. 
 

 
 
 


