SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ROKYCANY

ZÁPIS
ze shromáždění delegátů sborů okresu Rokycany ze dne 19. září 2020 ve Strašicích

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů
2. Ohlášení způsobilosti Shromáždění delegátů sborů k jednání
3. Volba pracovních orgánů Shromáždění delegátů sborů – skrutátorů, pracovního
předsednictva, zapisovatele a ověřovatele zápisu, mandátové komise, návrhové
komise a volební komise
4. Projednání a schválení programu Shromáždění delegátů sborů
5. Projednání a schválení jednacího řádu Shromáždění delegátů sborů
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za období 2015 – 2019
8. Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady za období 2015 – 2019
9. Projednání a schválení volebního řádu
10. Představení kandidátů na starostu OSH Rokycany
11. Volba starosty OSH Rokycany
12. Přestávka
13. Vyhlášení výsledku voleb starosty OSH Rokycany
14. Představení kandidátů na předsedu OKRR
15. Volba předsedy OKRR
16. Vyhlášení výsledku volby předsedy OKRR
17. Představení kandidátů na náměstky starosty OSH Rokycany
18. Volba náměstků starosty OSH Rokycany
19. Vyhlášení výsledků volby náměstků starosty OSH
20. Představení kandidátů na členy VV OSH Rokycany
21. Volba členů VV OSH Rokycany a vyhlášení výsledků volby členů VV OSH
22. Představení kandidátů na členy OKRR, volba členů a vyhlášení výsledků
23. Volby do kraj. orgánů, volby delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů OSH
24. Volba delegátů a náhradníků na VI. Sjezd SH ČMS
25. Nominační volby do orgánů SH ČMS
26. Projednání programu činnosti OSH Rokycany na období 2020-2024
27. Diskuse
28. Usnesení
29. Závěr
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1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů:
Jednání zahájil starosta OSH Rokycany Miroslav Frost, který uvítal přítomné, zejména
hosty, kterými byli brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Pk, dále ředitel
Kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický a náměstek starosty SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar.
Vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku dlouholetého starosty OSH
Rokycany Oldřicha Pařízka a dalších hasičů, kteří již nejsou mezi námi.
Miroslav Frost dále předal slovo řídícímu jednání, kterým byl náměstek starosty OSH
Milouš Svoboda – SDH Zbiroh.
2. Ohlášení způsobilosti Shromáždění delegátů sborů k jednání:
Milouš Svoboda oznámil, že je přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů
sborů.
3. Volba pracovních orgánů Shromáždění delegátů sborů:
Volba skrutátorů:
Jako skrutátorky byly navrženy:
Jarmila Baslová ml. – SDH Dobřív
Hana Kalivodová - SDH Mirošov
Marcela Svobodová – SDH Dobřív
Pro: 42

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba pracovního předsednictva:
Pracovní předsednictvo bylo navrženo ve složení:
Miroslav Frost
– OSH Rokycany
Milouš Svoboda
– OSH Rokycany
Ing. Jan Aulický
– SH ČMS
Ing.Jaroslav Salivar
– SH ČMS
Brig. gen. Ing. František Pavlas – HZS Pk
Jan Pecháček
- SDH Bujesily

Pro: 42

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba zapisovatele:
Byla navržena Věra Sedláčková - SDH Přísednice

Pro: 42

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba ověřovatelů zápisu:
Byli navrženi Jaroslav Plachý – SDH Trokavec
Karel Pěnkava – SDH Cekov

Pro: 41
Pro: 41

Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 1
Zdržel se: 1

Volba mandátové komise
Byli navrženi Michal Štědrý - SDH Týček
Stanislav Mudra – SDH Líšná
František Aubrecht-SDH Vitinka

Pro: 39
Pro: 39
Pro: 39

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 3
Zdržel se: 3
Zdržel se: 3
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Volba návrhové komise:
Byli navrženi Ing.Pavel Trepeš – SDH Bujesily
Josef Maleček - SDH Zvíkovec
Josef Brůha
- SDH Mešno

Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1
Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1
Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 1

Volba volební komise:
Byli navrženi Ing. Martin Tomec – SDH Vranovice
Robert Fejt
- SDH Zbiroh
Mgr. Jan Sedláček - SDH Přísednice

Pro: 41
Pro: 41
Pro: 41

Proti: 0
Proti: 0
Proti: 0

Zdržel se: 1
Zdržel se: 1
Zdržel se: 1

1. Projednání a schválení programu Shromáždění delegátů sborů:
Program jednání obdrželi delegáti jednak v měsíci březnu s první pozvánkou na
shromáždění, jednak dnešního dne v pracovních materiálech a dále byl rovněž
zveřejněn na webových stránkách OSH Rokycany.
K programu nebylo připomínek.
Hlasování o programu jednání:
Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Projednání a schválení jednacího řádu shromáždění delegátů sborů:
Jednací i volební řád obdrželi delegáti – tak jako program – jednak v měsíci březnu a
jednak je zveřejněn na webových stránkách OSH Rokycany. K jednacímu řádu
nevznesl nikdo žádné připomínky.
Hlasování o jednacím řádu shromáždění:
Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Zpráva mandátové komise:
Zprávu přednesl předseda mandátové komise Michal Štědrý:
Celkem bylo pozváno
67 delegátů sborů
Přítomno na jednání je 42 delegátů sborů, dále 7 členů výkonného výboru a 7 hostů
Potřebné kvórum pro shromáždění je 22 hlasů. Shromáždění delegátů sborů je
usnášeníschopné.
4. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za období 2015 – 2019 - přednesl starosta OSH
Miroslav Frost:
Hovořil o jednotlivých oblastech činnosti – o práci výkonného výboru za uplynulé
volební období, který projednával a řešil záležitosti OSH i sborů, scházel se dle
stanoveného plánu 1x za 2 měsíce, schvaloval předložené materiály i žádosti sborů o
vyznamenání, kontroloval čerpání rozpočtu, spolupracoval s odbornými radami.
Velké úsilí věnujeme uchovávání historických dokumentů a zachovávání hasičských
tradic. Za zmínku stojí loňské oslavy 150. výročí SDH Mýto, který je nejstarším sborem
na okrese. Při plnění úkolů OSH Rokycany máme ustanovené 4 rady: rada represe,
odborná rada mládeže, odborná rada prevence a odborná rada ochrany obyvatelstva.
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Dále starosta Frost hovořil o činnosti odborných rad:
Odborná rada represe - pracovala pod vedením vedoucího ORR Michala Lišky,
scházela se pravidelně dle plánu, úzce spolupracovala s HZS Rokycany. Rada
organizovala zkoušky odborností Hasič, připravovala okresní kola soutěží, souhlasila
s pokračováním školení a výcviků ve spolupráci se Školním výcvikovým zařízením
Zbiroh a ÚO HZS Rokycany. Dále se starosta zmínil o krajské soutěži ve vyprošťování
havarovaných vozidel, na našem okrese městys Zvíkovec.
Ve dnech 17. a 18. 8.2018 se konalo v Přibyslavi 5. největší setkání požárních
automobilů Pyrocar. Z okresu Rokycany se setkání zúčastnily 4 sbory. Tento ročník se
nesl v duchu oslav stého výročí vzniku naší republiky. Bohužel nás v průběhu setkání
zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil dlouholetý starosta SH ČMS Ing. Karel
Richter, uprostřed největší akce, jaká se kdy v České republice konala. Čest jeho
památce.
Starosta se rovněž zmínil o oslavách vzniku samostatného Československého státu.
Činnost odborné rady mládeže:
Po celé volební období vedla radu vedoucí Jarmila Baslová. Rada se scházela
pravidelně podle schváleného plánu práce, řešily se okresní i krajské soutěže, školení
vedoucích mladých hasičů, rozdělení dotací z MŠMT na materiálně-technické
zásobování sborů i dotací na volnočasové aktivity, v neposlední řadě i oblíbená soutěž
v pexesu a noční soutěž dětí. Vítězové okresních kol soutěže reprezentovali okres
Rokycany na krajských soutěžích. V roce 2016 se konalo v Rokycanech krajské kolo
hry Plamen, které bylo velice dobře připravené. Velký dík patří dětem, které mají
zájem pracovat s kolektivy mladých hasičů, a samozřejmě i jejich vedoucím.
Činnost odborné rady prevence:
Rada pracovala ve složení: vedoucí rady Marek Sýkora – SDH Příkosice, členové
Zdeněk Šubrt – SDH Cheznovice, Vladimír Vaindl – SDH Mirošov, Vladimír Sazima –
SDH Mirošov, a Jaromír Ungr – SDH Veselá, který již bohužel není mezi námi. Rada se
scházela 3x do roka, zajišťovala propagaci prevence v obcích ve spolupráci s obecními
úřady, připravovala letáky z oblasti prevence a zajišťovala jejich distribuci. Zajišťovala
výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí, kterou ve spolupráci s odbornou radou
mládeže vyhodnocovala a předávala ocenění. V roce 2019 zorganizovala odborná
rada prevence školení pro nové zájemce o prevenci. Přihlásilo se 7 uchazečů,
školitelkou byla pracovnice HZS Rokycany a člen krajské odborné rady prevence
Zdeněk Květoň. Účastníci školení úspěšně zvládli závěrečné zkoušky.
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Ochrana obyvatel 2015-2020 OSH Rokycany
Působení a činnost Ochrany obyvatel se odehrávala v různých směrech.
V roce 2016 byl přijat Metodický o pokyn starosty SH ČMS č.5/2016 k vytváření skupin dobrovolníků
pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti. V roce 2018 vyšel
"Výklad postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatel SDH" s ohledem na dokumenty Sdružení,
zejména stanovy, na příslušné paragrafy zákona o obcích, o IZS, o HZS, o požární ochraně a dalších
předpisech. Byly vypracovány i příklady smluv mezi Sborem či OSH – tedy zakladateli a provozovateli
skupin dobrovolníků pro OO a obcí, krajem či pověřeným úřadem. Také byly připraveny vzory interních
dokumentů, podle kterých mohou tyto skupiny fungovat. Bylo tedy učiněno vše, aby tyto Skupiny
mohli vznikat a členové SBORŮ, nejen jednotek, se mohli podílet na záchranných a likvidačních pracích
při mimořádných událostech. Dále je to už jen na potřebách příslušného správního obvodu a dohodě
mezi správním orgánem, HZS a sborem či OSH.
Není to samozřejmě jediný způsob zapojení členů Sdružení do OO. Tím dalším jsou speciální družstva
či technici pro OO v rámci jednotek SDHO. Tyto techniky připravuje HZS Plzeňského kraje na svém kurzu
TOOB16. Za dobu 5 let se konal pouze třikrát, což svědčí o malém zájmu v celém Pk. Ačkoli pravidelně
na shromáždění tento kurz připomínáme, máme dnes na rokycansku pouze 13 techniků z 9 sborů, což
je opravdu velmi, velmi málo. Úkol připravit alespoň jednoho technika v každém sboru se nám tedy
splnit nepodařilo.
Dalším směrem rozvoje OO je preventivně výchovná činnost a spolupráce s radou prevence. Heslem
této činnosti je Hasič příkladem. Vždyť kde bychom měli začínat, než u svých kolegů a kamarádů. A
jejich prostřednictvím znalosti šířit dál.
Proto jsme v rámci přípravy vedoucích mládeže zorganizovali seminář s koordinátorem PVČ HZS Pk
kpt.Basákovou na téma Jak provádět PVČ v oddílech mladých hasičů a i jinak pracovat s mládeží.
Pro dospělé byly připraveny preventivní kampaně na téma Advent, Jarní úklid a Máš doma hasičák. Pro
každou kampaň byly připraveny vzory letáků do vývěsek či schránek, texty rozhlasových relací pro
obecní rozhlasy a článek do Rokycanského deníku a dalších místních obecních novin a občasníků. Vše
bylo k dispozici na našich webových stránkách k použití pro vaše preventisty. Nemáme žádnou zpětnou
vazbu, jak jste tyto materiály využili a můžeme pouze doufat, že využití našly a nebyla to jen hromada
zbytečné práce.
V roce 2018 proběhlo rovněž cvičení několika předurčených jednotek z okresů Rokycany a Plzeň-jih
v Nezvěsticích. Bylo to poměrně malé cvičení, jehož úkolem bylo vybudovat přijímací místo pro cca 150
evakuovaných osob a zjistit jim ubytování. Doufejme, že cvičení s tématem OO organizované HZS Pk se
uskuteční v budoucnu vícekrát, aby si podobné úkoly procvičilo více jednotek.
Rok 2020 se odehrál ve znamení pandemie Covid-19. Do potlačení pandemie se různými způsoby
zapojilo i mnoho SDH. Naše ústředí v současnosti vyhodnocuje data, která jste vyplnili do dotazníků,
na webu SH ČMS, na které jste byli upozorněni a požádáni o vyplnění. Na našem okrese jsme
neprováděli žádný samostatný průzkum a očekáváme, že se Vámi odevzdané informace dostanou zpět
k nám k jejich místnímu vyhodnocení a přípravě na budoucí podobné události.
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Členská základna:
Okres Rokycany je třetím nejmenším okresem v Plzeňském kraji. K 31. 12. 2019
máme zaregistrováno celkem 67 sborů dobrovolných hasičů a 2.618 členů, z toho je
300 mladých hasičů do 18 let.
Aktiv zasloužilých hasičů
V současné době má aktiv 11 členů, z toho je 1 žena. V předešlých letech aktiv
nefungoval, ani se nescházel. Až po zvolení Milouše Svobody vedoucím aktivu ZH se
aktiv schází alespoň 1x do roka na setkání zasloužilých hasičů Plzeňského kraje.
Dotace
Miroslav Frost seznámil s výší dotací z Plzeňského kraje od roku 2015 do roku 2019,
kdy bylo z této dotace financováno i krajské kolo dorostu, kterého byl okres Rokycany
pořadatelem.
O celkovém hospodaření OSH a tedy i o čerpání dotací je každoročně předkládána na
shromáždění zástupců sborů podrobná zpráva. Zpráva na letošní rok bude zástupcům
sborů předložena na shromáždění v měsíci listopadu.
Dále starosta Frost hovořil o změně sídla kanceláře OSH Rokycany, které bylo
v Hradební ulici č. 156 a nyní jsme byli nuceni se přestěhovat, novým sídlem je
Klostermannova ulice č. 635. K této změně došlo z důvodu neprodloužení smlouvy o
užívání prostor v Hradební ulici. Smlouva byla prodloužena pouze do konce tohoto
roku, abychom měli čas zajistit nové sídlo OSH Rokycany.
Na závěr poděkoval Miroslav Frost všem členům výkonného výboru OSH i odborným
radám za jejich práci v uplynulém období, všem starostům SDH za spolupráci i
pracovnici sekretariátu Věře Sedláčkové za spolehlivé zajišťování provozu kanceláře a
za dobrou spolupráci se všemi sbory.
4. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady za období 2015 – 2019
Zprávu jednak obdrželi všichni delegáti spolu s pozvánkou na shromáždění a za
omluveného vedoucí rady Ing. Karla Dlouhého ji přečetl Milouš Svoboda:
Okresní kontrolní a revizní rada pracovala ve složení:
Vedoucí rady Ing. Karel Dlouhý
Členové: Ivana Andělová – SDH Zbiroh, Šárka Frostová – SDH Cheznovice, Jiřina
Burýšková – SDH Dobřív, Hana Kalivodová – SDH Mirošov.
Rada se scházela pravidelně 4x do roka podle plánu práce, pokud bylo třeba sešla se
rada i mimořádně, například na kontrolu čerpání dotací. Byly kontrolovány zejména
doklady týkající se hotovostní poklady, protože tam je během roku nejvíce účetních
pohybů a tudíž i větší riziko chyby, dále byly kontrolovány pohyby na běžném účtu a
s tím související doklady.
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Samostatnou kapitolou je čerpání dotací. Každá dotace má svoje pravidla čerpání,
která jsou uvedena ve smlouvě. Jde zejména o termíny čerpání a podíl vlastních
nákladů vůči výši dotace. Tyto parametry se u každé dotace liší. Pokud by došlo
k chybnému čerpání, hrozilo by krácení dotace a následně neposkytnutí dotace na
další rok. To by významně ohrozilo chod OSH.
Další kapitolou je kontrola činnosti OSH a odborných rad. Byly kontrolovány zápisy
z jednání, s výsledky kontrol byl vždy seznámen výkonný výbor OSH.
Vedoucí OKRR byl vždy přítomen u všech inventur majetku OSH, které probíhaly
v závěru roku.
Výsledky kontrol, které provedla OKRR, jsou uvedeny v zápisech, které jsou uloženy
na sekretariátu OSH a jsou k dispozici k nahlédnutí. Málokdy se našly nedostatky
v dokladech nebo v knihách a pokud ano, byly to většinou překlepy nebo opomenuté
podpisy na dokladech. Dotace byly vždy čerpány dle stanovených podmínek a nikdy
nedošlo k jejich krácení nebo zamítnutí. Zápisy z odborných rad jsou vedeny dle
stanov. Případné chybějící podpisy ověřovatelů byly vždy doplněny při následujícím
jednání rady.
Okresní kontrolní a revizní rady v minulém období splnila svůj úkol bezezbytku.
5. Projednání a schválení volebního řádu
K volebnímu řádu nebyly podány žádné písemné připomínky. Hlasováním všech
přítomných bylo volební řád schválen:
Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Představení kandidátů na starostu OSH Rokycany:
Ing. Martin Tomec představil kandidáty na starostu OSH Rokycany:
Karel Ferschmann - SDH Němčovice
Miroslav Frost
- SDH Cheznovice
Petr Volín
- SDH Kladruby
Dále Ing. Martin Tomec přečetl předložené životopisy těchto kandidátů a poté se
jednotliví kandidáti sami představili:
Karel Ferschmann:
Nabízí Okresnímu sdružení hasičů možnost určité změny, která by měla v OSH nastat.
Dle něho situace na OSH není dobrá. Je třeba začít u mladých hasičů, kterým se Karel
Ferschmann intenzivně věnuje (Soptíci
v Němčovicích). Hovořil o svých dalších funkcích a o majetku subjektů, ve kterých
působí a který se mu podařilo podstatnou měrou zvýšit. Vyslovil kritiku se zprávou
okresní kontrolní a revizní rady tak, jak byla přednesena s tím, že měla být uvedena
konkrétní čísla. Hovořil o defraudaci na KSH a o pomalém splácení vzniklého dluhu.
Zde byl Karel Ferschmann předsedou volební komise upozorněn na to, aby se držel
daného tématu, tyto záležitosti už se probíraly. Karel Ferschmann dále hovořil o změně
sídla OSH a o finančních nákladech v novém sídle. Nepovažuje za ideální stav, že se
zvýšené náklady budou hradit zvýšením členských příspěvků. Dále připomněl volbu
Ing. Salivara
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OSH Rokycany této volby nezúčastnil. Dále poukázal na okresní kola soutěží v požárním
sportu – stále nižší účast soutěžících družstev. Vyjádřil přesvědčení, že OSH potřebuje
především manažera. Zejména je třeba zajišťovat finanční prostředky, od těch se
všechno odvíjí – otázka možnosti žádat o další dotace. Domnívá se rovněž, že je potřeba
zlepšit informatiku, zaměřit se na internet, webové stránky. Je třeba rovněž jednat se
sponzory a v neposlední řadě zlepšit spolupráci s HZS. Karel Ferschmann nabízí možnost
volby, zdůrazňuje manažerství, je ochoten být i krizovým manažerem a stabilizovat OSH
Rokycany.
Miroslav Frost
Nejprve reagoval na příspěvek Karla Ferschmanna a na dění na KSH. Uvedl, že na okrese
lze některé záležitosti zlepšit.
Vize práce do dalších let – klást důraz na práci s mladými hasiči, na
spolupráci s HZS, reprezentaci OSH na soutěžích, získávání nových členů, hospodárné
zacházení s dotačními příspěvky, zachování hasičských tradic a v neposlední řadě plnění
závěrů VI. Sjezdu SH ČMS.
Petr Volín
Doplnil svůj profesní životopis a hovořil o důvodech, proč kandiduje na starostu OSH
Rokycany. Po konzultaci se zástupci HZS Rokycany kandiduje na post starosty OSH
z důvodu narovnání vztahů mezi OSH a HZS, zde je třeba co zlepšovat. Ubírat se
modernějším směrem – dotační tituly, internet, webové stránky atd. a rovněž lepší
prezentace OSH Rokycany.
11.,12. Následovala tajná volba starosty OSH Rokycany a krátká přestávka.
13. Vyhlášení výsledků voleb starosty OSH Rokycany
Předseda volební komise Ing. Martin Tomec po sečtení volebních lístků vyhlásil výsledky
volby starosty OSH:
Karel Ferschmann
Karel Ferschmann NEBYL ZVOLEN
Miroslav Frost
Miroslav Frost
Petr Volín
Petr Volín
1 hlas byl neplatný.

Pro: 2

hlasy

starostou OSH Rokycany.
Pro 24 hlasů

BYL ZVOLEN

starostou OSH Rokycany.
Pro: 15 hlasů

NEBYL ZVOLEN starostou OSH Rokycany.
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14. Představení kandidáta na předsedu OKRR Rokycany,
15. Volba předsedy OKRR Rokycany
16. Vyhlášení výsledků volby předsedy OKRR Rokycany
Kandidát na funkci předsedy OKRR je Ing. Karel Dlouhý – SDH Bušovice ,
ze zdravotních důvodů se omluvil a souhlasí prohlášením s kandidaturou.
Volba předsedy OKRR byla provedena aklamací.
Předseda volební komise oznámil výsledky volby:
Pro: 42 Proti: 0
Ing. Karel Dlouhý
byl zvolen
předsedou OKRR Rokycany.

Zdržel se: 0

17. Představení kandidátů na náměstky starosty OSH Rokycany
18. Volba náměstků starosty OSH Rokycany
19. Vyhlášení výsledků volby náměstků OSH Rokycany
Ing. Martin Tomec představil kandidáty na náměstky starosty OSH Rokycany:
Ladislav Drobička – SDH Mýto
kandiduje opětovně
Ladislav Král
- SDH Podmokly kandiduje opětovně
Jan Pecháček
- SDH Bujesily
kandiduje opětovně
Milouš Svoboda - SDH Zbiroh
kandiduje opětovně
Proběhlo hlasování o tom, zda budou volby náměstků starosty OSH provedeny
jednotlivě u každého člena a nebo en bloc a zda bude volba veřejná.
Výsledky hlasování:
Volba en bloc
Pro 41 Proti 0 Zdržel se 1
Volba náměstků starosty OSH Rokycany proběhla aklamací, hlasování en bloc.
Předseda volební komise Ing. Martin Tomec vyhlásil výsledky volby:
Ladislav Drobička
Ladislav Drobička

Proti: 0

Zdržel se: 1

byl zvolen

Pro: 41
náměstkem starosty OSH

Ladislav Král
Ladislav Král

Pro: 41
byl zvolen náměstkem startosty OSH

Proti: 0

Zdržel se: 1

Jan Pecháček
Jan Pecháček

Pro: 41
byl zvolen náměstkem starosty OSH

Proti: 0

Zdržel se: 1

Pro: 41
náměstkem starosty OSH

Proti: 0

Zdržel se: 1

Milouš Svoboda
Milouš Svoboda

byl zvolen

Strana 10 z 15
20. Představení kandidátů na členy VV OSH Rokycany
21. Volba členů VV OSH Rokycany a vyhlášení výsledků volby členů VV OSH
Proběhlo hlasování o tom, zda budou volby členů výkonného výboru provedeny
jednotlivě u každého člena a nebo en bloc a zda bude volba veřejná.
Výsledky hlasování:
Veřejná volba en bloc
Pro 41 Proti 0 Zdržel se 1
Ing. Martin Tomec představil kandidáty na členy VV OSH Rokycany:
Karel Benda
- SDH Nevid
– kandiduje poprvé
Radek Franta
- SDH Kříše
– kandiduje opětovně
Michal Lauber - SDH Vranovice – kandiduje opětovně
Jiří Reindl
- SDH Dobřív
– kandiduje opětovně
Vladimír Sazima – SDH Mirošov – kandiduje opětovně
Michal Štědrý - SDH Týček
–kandiduje opětovně
Proběhla volba členů výkonného výboru, předseda volební komise
Ing. Martin Tomec vyhlásil výsledky volby:
Pro 40 Proti 0

Zdržel se 2

Karel Benda, Radek Franta, Michal Lauber, Jiří Reindl, Vladimír Sazima a Michal
Štědrý
byli zvoleni členy výkonného výboru OSH Rokycany.

22. Představení kandidátů na členy OKRR, volba členů a vyhlášení výsledků
Proběhlo hlasování o tom, zda budou volby členů OKRR provedeny
jednotlivě u každého člena a nebo en bloc a zda bude volba veřejná.
Výsledky hlasování:
Veřejná volba en bloc
Pro 41 Proti 0 Zdržel se 1
Ing. Martin Tomec představil kandidáty na členy OKRR Rokycany:
Ivana Andělová
Jiřina Burýšková
Šárka Frostová
Hana Kalivodová

- SDH Zbiroh
- SDH Dobřív
- SDH Cheznovice
- SDH Mirošov

Proběhla volba členů okresní kontrolní a revizní rady , předseda volební
komise Ing. Martin Tomec vyhlásil výsledky volby:
Pro 40 Proti 0 Zdržel se 2
Ivana Andělová, Jiřina Burýšková, Šárka Frostová a Hana Kalivodová
byly zvoleny do funkce člena OKRR OSH Rokycany
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23. Volby do krajských orgánů, volby delegátů a náhradníků na Shromáždění
delegátů OSH
Volba do výkonného výboru KSH Pk:
Byl navržen Milouš Svoboda – SDH Zbiroh a dále Miroslav Frost, který se
jako starosta OSH stává automaticky členem VV KSH.
Miroslav Frost
Milouš Svoboda
Miroslav Frost a Milouš Svoboda

Pro 39 Proti 0 Zdržel se 3
Pro 39 Proti 0 Zdržel se 3
byli zvoleni do VV KSH Pk

Volba delegátů na Shromáždění delegátů a představitelů OSH
Ing. Martin Tomec přečetl návrhy kandidátů:
Miroslav Frost
- SDH Cheznovice
Jan Pecháček
- SDH Bujesily
Milouš Svoboda
- SDH Zbiroh
Volba proběhla aklamací en bloc, Ing. Martin Tomec přečetl výsledky volby:
Pro 41 Proti 0 Zdržel se 1
Miroslav Frost, Jan Pecháček a Milouš Svoboda byli zvoleni jako delegáti
na shromáždění delegátů a představitelů OSH.

24. Volba delegátů a náhradníků na VI. Sjezd SH ČMS
Ing. Martin Tomec přečetl návrhy kandidátů – delegáti na VI. Sjezd SH ČMS:
Miroslav Frost
- SDH Cheznovice
Jan Pecháček
- SDH Bujesily
Milouš Svoboda
- SDH Zbiroh
Volba proběhla aklamací en bloc, Ing. Martin Tomec přečetl výsledky volby:
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 2
Miroslav Frost, Jan Pecháček a Milouš Svoboda byli zvoleni jako delegáti
na VI. Sjezd SH ČMS
Ing. Martin Tomec přečetl návrhy kandidátů – náhradníci na VI. Sjezd SH ČMS:
Ladislav Drobička
- SDH Mýto
Ladislav Král
- SDH Podmokly
Volba proběhla aklamací en bloc, Ing. Martin Tomec přečetl výsledky volby:
Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 2
Ladislav Drobička a Ladislav Král byli zvoleni jako náhradníci na VI. Sjezd SH ČMS
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25. Nominační volby do orgánů SH ČMS
Ing. Martin Tomec přečetl návrhy kandidátů do orgánů SH ČMS:
Ing.Jaroslav Salivar – navrhován do funkce náměstka starosty SH ČMS
Vladislav Strejc – SDH Kornatice – navrhován do funkce člena ÚOR ochrany obyvatel.
Volba do orgánů SH ČMS proběhne aklamací
Pro 42 Proti 0 Zdržel se 0
Ing. Martin Tomec přečetl výsledky volby:
Ing. Jaroslav Salivar
Pro 42 Proti 0 Zdržel se 0
Ing. Jaroslav Salivar byl navržen do funkce náměstka starosty SH ČMS
Vladislav Strejc
Vladislav Strejc

Pro 42 Proti 0 Zdržel se 0
byl navržen do funkce člena ÚOR ochrany obyvatel.

26. Projednání programu činnosti OSH Rokycany na období 2020-2024
Program činnosti byl předán delegátům v materiálech na Shromáždění. Připomínky
k navrženému programu nebyly.
Hlasování o programu činnosti OSH na období 2020-2024: Pro 42 Proti 0 Zdržel se 0
Program činnosti OSH Rokycany na období 2020-2024 byl schválen.
27. Diskuse
Do diskuse se přihlásil ředitel HZS Pk brig. gen. Ing. František Pavlas:
Pozdravil přítomné delegáty i hosty a poděkoval na spolupráci. Pogratuloval nově
zvolenému starostovi OSH i ostatním zvoleným funkcionářům. Zdůraznil, že cíl naší
spolupráce je společný – pomoc bližnímu. Velké poděkování patří členům výjezdových
jednotek. Činnost jednotek se dále rozvíjí. Velké poděkování patří i za práci s mládeží.
František Pavlas dále hovořil o tom, že finanční podpora dobrovolných hasičů se
v posledních letech významně zvýšila. Bohužel v některých oblastech činnosti přetrvávají
stále problémy, zejména ve spolupráci mezi členy výkonného výboru KSH.
Je třeba „táhnout za jeden provaz“. František Pavlas se krátce zmínil i o reakci OSH
Rokycany na tehdejší zpronevěru na KSH – neochota okresu Rokycany poskytnout
finanční pomoc. Dále hovořil o činnosti sborů v obcích – sbory fungují - soutěže, hry,
kulturní akce. Mnohé z nich však nezajímá, co se děje na okrese, a už vůbec ne, co se děje
na KSH. Nově zvoleným funkcionářům popřál úspěchy s tím, aby zejména zvládli
spolupráci s jednotlivými sbory a upevnili spolupráci a vazby na OSH, a aby OSH bylo
schopné nabídnout všem sborům činnost, podporu, finance, aby sbory začalo zajímat,
co se děje na OSH i na KSH. Vyjádřil rovněž přání, aby se zlepšila spolupráce na KSH,
obzvláště například v pořádání krajských kol soutěží.
Dále krátce hovořil o tom, že v návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na příští rok se muselo
škrtat ve všech položkách z důvodu epidemie Covid 19
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Milouš Svoboda – reagoval na připomínku Františka Pavlase v souvislosti s defraudací
na KSH a upřesnil: v měsíci září toho roku bylo předsedou krajské kontrolní a revizní
rady sděleno, že na účtu KSH je 300 tis. Kč. Za dva měsíce bylo oznámeno, že na
tomtéž účtu je 57 Kč. Jak by měli členové OSH Rokycany zjistit, že peníze chybí?
Nakonec vyšlo najevo, že už v měsíci červnu chyběla určitá částka, kterou se zavázala
pracovnice KSH ihned splatit.
A dále k tomu, že okres Rokycany na dluh KSH nepřispěl žádnou finanční částkou:
V té době měl okres k dispozici cca 30 tis. Kč, měli jsme přispět částkou 40 tis. Kč.
Požádali jsme sbory, které v předchozím roce obdržely dotace, aby přispěly OSH
Rokycany cca 10% z přidělené dotační částky. Oslovené sbory souhlasily. Mezitím
však byla dlužná částka vybrána z jiných okresu, které disponují úsporami na svých
účtech.
Dále se do diskuse přihlásil Ing. Jan Aulický:
Pozdravil delegáty jménem svým i jménem starosty SH ČMS Jana Slámečky. Hovořil o
dobrých vztazích k našemu okresu, pogratuloval nově zvoleným funkcionářům a
popřál jim hodně zdaru v jejich práci. Představil se krátkým životopisem a rovněž
hovořil o své práci jako ředitel Kanceláře SH ČMS. Za leta své práce pro SH ČMS
nashromáždil cenné zkušenosti, které hodlá ve své další práci zúročit. Prioritou pro
něho je pracovitost, důslednost, kolektivní soudržnost a vzájemná slušnost. Žádný
úspěch Sdružení rozhodně není zásluhou pouze jednoho člověka, ale záleží na týmové
spolupráci.
Dále Ing. Aulický oznámil svoje rozhodnutí kandidovat do funkce starosty SH ČMS.
Váží si práce každého z nás, je naplněním kréda „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku
prospěchu“.
Dalším diskutujícím byl Ing. Jaroslav Salivar:
Ing. Salivar projevil údiv nad tím, co slyšel na tomto jednání, hovořil o tom, že obdržel
neadresnou pozvánku pouze s programem jednání. Poblahopřál všem nově zvoleným
funkcionářům. Konstatoval, že nás však zajímá všechno jiné, jenom ne to, jak
hospodaříme, jaký je stav našich účtů, naše rozpočty, jak se chováme k majetku a co
se stalo poté, co zmizel majetek ve velké finanční hodnotě. Hodnotil vysvětlení
Milouše Svobody k defraudaci na KSH jako „nikdo nic neví“.
Už po dva Sjezdy SH ČMS byl úkol změnit stanovy, opět se však měnit nebudou.
Nezajímá nás, co se děje s naším majetkem, kam se dávají peníze. Do budoucna
bychom se tím měli zabývat.
SH ČMS potřebuje kvalitní právní a ekonomický servis. Kontrola výpisu dat z katastru
nemovitostí, kontrolovat správné označení sborů (celým názvem, tj. SH ČMS – SDH …)
Mohlo by dojít k administrativní chybě s nedozírnými následky. Kontroly na SH ČMS
dopadaly katastrofálně. V Kanceláři SH ČMS chybí právníci na trvalý pracovní poměr.
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Mohlo by se stát, že sbory dospějí k názoru, že nás nepotřebují. Stát a obce si
dobrovolných hasičů váží. Je chyba, že naši zástupci nikde nehovoří o práci
dobrovolných hasičů, například v souvislosti s Covid 19. Do budoucna je nutné toto
napravit a zejména upravit konečně stanovy SH ČMS.
Ing. Salivar na závěr poděkoval za nominaci na náměstka starosty SH ČMS.
Konstatoval, že vždy pomohl každému, kdo se na něho obrátil o pomoc, a domnívá
se, že takto by měli reagovat všichni na ústředí SH ČMS a ne se zajímat pouze o
funkci. Popřál přítomným stálé zdraví, pevnou mysl a vyjádřil přání, že zůstaneme
přáteli, i když máme někdy různé názory, snažit se zachovat hasičskou myšlenku bez
ohledu na tom , jaké máme názory.
Dalším diskutujícím byl Jakub Ptáčník – SDH Volduchy:
Reagoval na příspěvek Karla Ferschmanna ohledně požárního sportu. V dnešní době
skutečně účast na hasičských soutěžích upadá. Ale generace, která se požárnímu
sportu věnovala, potažmo vrstevníci pana Ptáčníka, zakládají rodiny, nemohou se
v plné míře věnovat hasičským povinnostem. Hovořil o svém případu – působil jako
vedoucí mladých hasičů a nyní z rodinných důvodů činnost omezuje. Za svých studií
se práci s mládeží a soutěžím věnoval naplno, po založení rodiny a narození dítěte
musel činnost ve funkci ukončit. Je však třeba udržovat i nadále kontakty s hasiči.
Konstatoval, že mladší generace se již tolik nehrne do funkcí a do práce s dětmi.
Například ve Volduchách bude v tomto roce končit několik dětí (věkově už nebudou
spadat do mladých hasičů). Je třeba povzbudit tuto mladou generaci, aby pokračovala
v aktivitách i jako dospělí hasiči. Od 15 let, kdy děti věkem končí jako starší MH,
mnohdy nemají další uplatnění. Oni jsou však ta síla, kterou sbory potřebují. Je třeba
je podchytit k další činnosti pro hasiče.

28.

Usnesení
Milouš Svoboda:
Po vyslechnutí diskusních příspěvků navrhl, abychom navrhli do funkce starosty
SH ČMS Ing. Jana Aulického.
Karel Ferschmann – nejprve se mělo hlasovat o tom, zda přítomní delegáti souhlasí
s touto kandidaturou, otázka však zněla, jestli se má tento návrh doplnit do usnesení.
Milouš Svoboda- usnesení je doplňováno o tento bod.
Karel Ferschmann – hlasovalo se o Ing. Salivarovi, jestli se souhlasí s jeho
kandidaturou. Stejně tak se mělo hlasovat o Ing. Aulickém, a ne ho hned doplňovat do
usnesení.
Milouš Svoboda – usnesení se tedy doplní o znění:“ V nominační volbě do orgánů SH
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ČMS navrhujeme na funkci starosty SH ČMS Ing. Jana Aulického.
Ing. Jindřich Zárobský – SDH Kladruby: na začátku jednání se schválil program jednání
a není možné ho měnit a vracet se k předchozím bodům, které již byly schváleny,
konkrétně bod 25) Nominační volby do orgánů SH ČMS.
Petr Volín – SDH Kladruby: Ing. Jaroslav Salivar byl nominován na základě nominací
z valných hromad sborů okresu Rokycany, Ing. Aulického však žádný ze sborů okresu
Rokycany nenavrhoval, proto ho nyní nemůžeme – bez nominace sborů – navrhnou
jako kandidáta na starostu SH ČMS.
Milouš Svoboda – tento navrhovaný bod usnesení se tedy ruší.
Návrh na usnesení ze shromáždění delegátů okresu Rokycany přečetl předseda
návrhové komise Ing. Pavel Trepeš.
Návrh na usnesení byl přítomnými delegáty schválen. Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 2

29. Závěr
Závěr jednání – starosta OSH Miroslav Frost: poděkoval delegátům i hostům za
přednesené projevy, přislíbil, že budeme plnit usnesení VI. Sjezdu SH ČMS, který se bude
konat 12. prosince v Brně, a popřál všem přítomným hodně úspěchů v jejich další práci a
šťastný návrat domů.
Řídící jednání Milouš Svoboda rovněž poděkoval přítomným za účast i příspěvky a popřál
do další činnosti hodně úspěchů.
PŘÍLOHY ZÁPISU:
1. Zpráva mandátové komise
2. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za období 2015-2019
3. Zprava okresní kontrolní a revizní rada
4. Program činnosti OSH Rokycany na období 2020-2024
5. Usnesení

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Jaroslav Plachý - SDH Trokavec
Karel Pěnkava - SDH Cekov

