
Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany 26.11. 2011 Kařez 
 
 
Program jednání:   
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové a volební 

komise 
4. Kontrola usnesení 
5. Zpráva mandátové komise 
6. Zpráva o činnosti OSH Rokycany 
7. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2011 
8. Zpráva revizní rady 
9. Návrh rozpočtu na rok 2012 
10. Diskuze k rozpočtu 
11. Zprávy odborných rad 
12. Doplňkové volby doVV OSH (předseda OKRR, členové OKRR,  
člen VV OSH) 

13. Příprava VVH SDH a okrsků 
14. Diskuze 
15. Návrh na usnesení – schválení usnesení 
16. Závěr 
17. Občerstvení 
 

 
1) Zahájení 

Zahájení provedl v 9.25 hod. náměstek starosty OSH Rokycany p. Miloš 
Svoboda, který byl VV OSH pověřen řízením shromáždění.  
V úvodu sdělil, že je na shromáždění přítomna nadpoloviční většina 
představitelů sborů a konstatoval, že je možné shromáždění představitelů 
sborů zahájit. Přivítal přítomné a požádal je o minutu ticha k uctění 
památky bratrů a sester, kteří se dnešního jenání nedožili. 
Po minutě ticha přivítal hosty shromáždění, kterými byli: 
námětek starosty SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar 
ředitel HZS ČR Plzeňského kraje plk. ing. František Pavlas 
ředitel HZS Plzeň. kraje, územní odbor Rokycany plk.Dr.Petr Špelina 
starosta KSH Plzeň. Kraje Josef Černý 

 
 

2) Schválení programu 
P. Miloš Svoboda seznámi přítomné s programem a vyzval k návrhům na 
jeho doplnění. O programu bylo provedeno hlasování. 
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Pro program v navrženém znění hlasovalo 46 přítomných představitelů, 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. 

 
3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové a 

volební komise 
Volbu komisí provedl náměstek starosty OSH p. Jan Pecháček. 
Zapisovatel: navržen               p. Jiří Ježek – SDH Přísednice 
Volba pro:         46                  Proti: 0                           Zdržel se: 0 
 
Ověřovatelé zápisu: navrženi pí Jarmila Baslová – SDH Volduchy 
                                                 p. Oldřich Pařízek – SDH Přísednice 
Volba pro:         46                  Proti: 0                           Zdržel se: 0 
 
Mandátová komise: navrženi  p. Radek Franta – SDH Kříše 
                                                p Jaromír Spěváček -SDH Lhotka u Radnic 
                                                p. Petr Marek – SDH Mýto 
Volba pro:        45                   Proti: 0                            Zdržel se: 1 
 
Volební komise: navrženi      Ing: Martin Tomec – SDH Zbiroh 
                                                Ing. Pavel Trepeš – SDH Bujesily 
                                                p. Zdeněk Šubrt – SDH Cheznovice 
Volba pro:        46                  Proti: 0                              Zdržel se: 0 
 
Mandátová komise: navrženi: Ing. Karel Dlouhý – SDH Bušovice 
                                               p. Jiří Broj – SDH Volduchy 
                                               p. Vladislav Kraft – SDH Dobřív 
Volba pro:        46                  Proti: 0                               Zdržel se: 0 

 
 
 

4) Kontrola usnesení 
     Kontrolu usnesení ze dne 27.11. 2010 v Kařeze provedl Miloš Svoboda: 
    Bod III.: 
    Ukládá starostům SDH zajistit zdárný průběh VVH sborů. 
    VVH uskutečnilo 67 sborů. 
    Odevzdat hlášení o činnosti: hlášení odevzdalo 68 sborů. 
    Starostům okrsků zajistit VVH okrsků: VVH okrsků se uskutečnily  
    v 7 okrscích. 
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5) Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise přednesl p. Radek Franta: 
Na jednání bylo pozváno 69 představitelů s hlasem rozhodujícím. 
Přítomno je 46 představitelů, což je 62%.  
Dále je přítomno 7 členů VV OSH, kteří nejsou starosty SDH a 6 hostů. 
Mandátová komise konstatuje, že jednání je usnášeníschopné s potřebným 
kvorem 24 hlasů. 
Zpráva mandátové komise – příloha č. 1 

 
6) Zpráva o činnosti okresního sdružení 

Zprávu o činnosti OSH Rokycany prezentoval starosta OSH p. Miroslav 
Frost. V úvodu konstatoval, že máme za sebou nelehké období, jak 
v hasičské práci, tak i v našich pracovních a soukromých životech. Byly 
kráceny dotace MV a MŠMT. Toto jsme však předpokládali a proto jsme 
již v loňském roce navýšili členské příspěvky na 100,- Kč. 
Dále informoval o mimořádném daru od Plzeňského kraje ve výši 
150.000 Kč. Čerpání této dotace je řízeno přísnými pravidly dle smlouvy 
o daru. Z tohoto daru bylo zatím zakoupeno: 
ozvučení na soutěže v hodnotě 28.499 Kč 
překážky CTIF:                           25.000 Kč 
notebook na školení a soutěže :   13.109 Kč 
tiskárna:                                         2.315 Kč 
el.časomíra pro 2 dráhy:              34.800 Kč 
kufr na ozvučení:                           3.158 Kč 
      CELKEM                             106.831 Kč 
Do konce roku, kdy musí být dotace vyčerpána, budou ještě zakoupeny 
elektronické terče pro požární sport. 
Z dotací MŠ a MV, které přišly pro SDH, jsme pro kolektivy MH 
zakoupili: 
2x proudnici, nádrž na vodu, 2 džberovky, projektor na školení 
a 4x stopky – celkem za 32.662 Kč. 
30% uhradilo OSH z vlastních zdrojů, což v předešlých letech hradily 
sbory. 
Dále informoval o práci VV OSH:  
Výbor i všechny odborné rady se scházely pravidelně dle plánu práce a 
řešily řadu důležitých úkolů. Pravidelnými body jednání bylo sledování 
rozpočtu, zprávy o činnosti rad, příprava a vyhodnocování soutěží, 
schvalování žádostí sborů o vyznamenání. Výkonný výbor bral také na 
vědomí oslavy, memoriály a výročí sborů. 
Oslavy květen:     Floriánské slavnosti Radnice 
Výročí květen:         120 let SDH Volduchy 
Oslavy červen:         115 let SDH Osek 
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                               120 let SDH Hrádek 
                               130 let SDH Zbiroh 
Červenec:                120 let SDH Trokavec 
                                   80 let SDH Lhotka u Radnic 
Srpen:                        75 let SDH Kornatice 
                                 125 let SDH Holoubkov 
Memoriály:  Memoriál Mir. Vojče – SDH Cheznovice 
                                 Vlad. Procházky – SDH Kříše 
                                 Jos. Blechy – SDH Kamenný Újezd 
Sportovní akce a soutěže:  Bujesilský PRDCUP 
                                  Podmokelská hasičiáda 
                                 Hasičské rodeo – SDH Týček 
V rámci své zprávy informoval starosta o dobré práci s mládeží a to díky 
vedoucí rady mládeže pí Jarmile Baslové a samozřejmě také o dobré práci 
vedoucích jednotlivých mládežnických kolektivů, kteří spolu velmi dobře 
spolupracují. Kolektivů MH je na okrese 7. SDH Zbiroh, Volduchy, 
Kříše, Osek, Strašice, Přívětice, Lhota p. Radčem.  
Od roku 2012 mají přibýt MH z Hůrek a soptíci z Němčovic. Apeloval na 
starosty sborů, aby se  snažili o získávání dalších mladých hasičů. 
Připoměl také činnost akktivu zasloužilých hasičů. V letošním roce se 
uskutečnilo druhé setkání ZH na zámku ve Zbiroze. Po prohlídce 
hasičského muzea následovalo občerstvení a posezení v klubovně SDH 
Zbiroh. Účastníci si zavzpomínali a některým se ani nechtělo odcházet. 
Aktiv zalsoužilých hasičů na okrese Rokycany má 13 mužů a 1 ženu.  
3. listopadu 2011 přibyli do klubu 2 noví členové. V Přibyslavi obdrželi 
od SH ČMS titul ZH bratři Ludvík a Miloš Svobodovi ze SDH Zbiroh. 
Titul ZH byl schválen také dalším dvěma členům SDH p. Boh. 
Prokopcovi ze SDH Veselá a p. Plachému ze SDH Trokavec. Z důvodu 
vysokého počtu udělených titulů jim bude titul ZH předán v roce 2012. 
Závěrem své zprávy poděkoval startosta OSH starostovi obce Kařez p. 
Václavu Kroftovi, který na toto jednání pronajal sál bezplatně a také 
dobrovolným hasičům Kařez, kteří tento sál připravili. 
Zpráva o činnosti OSH za rok 2011 – příloha č. 2 

 
7) Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2011 

Zprávu přednesla pí Věra Sedláčková. 
Celkové přijmy zahrnují členské příspěvky, prodejní materiál, provize 
HVP, dotace MV a MŠMT a dar Plzeňskéhéo kraje.  
Výdaje spočívají v odvodu členských příspěvků, prodejním materiálu, 
okresních soutěžích, školeních mzdách, sociálním a zdravotním pojištění, 
zpracování účetnictví a mezd, náklady na vodu, plyn, elektřinu pro provoz  
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sekretariátu, blahopřání k jubileím, poplatky, kancelářské potřeby, 
shromáždění starostů, setkání ZH.  
Rozpis příjmů a výdajů včetně konečných stavů účtu a pokladny – viz  
čerpání rozpočtu za leden – říjen 2011. 
Zrpáva o čerpání rozpočtu – příloha č. 3 

 
 
8. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 
    Zprávu revizní rady přednesla místopředsedkyně OKRR pí Šárka Frostová. 
    Rada se v uplynulém roce sešla šestkrát. Prováděla revizi hospodaření za 1-3      
    čtvrtletí roku 2011 a kontrolu dokumentace. Zjištěny nebyly žádné závady. 
    Pro neplacení členských příspěvků navrhuje zrušit SDH Klabava. 
    Viz usnesení se shromážděn í představitelů sborů 27.11. 2010. 
    Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – příloha č. 4 
 
 
9. Návrh rozpočtu na rok 2012 
    Návrh rozpočtu na rok 2012 přednesla pí Věra Sedláčková. OSH by příští rok 
    mělo pracovat s vyrovnanýn rozpočtem, položky příjmy i výdaje jsou    
    obdobné jako v letošním roce. 
    Návrh rozpočtu na rok 2012 – příloha č. 5 
 
10. Diskuze k rozpočtu 
    K návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyly žádné připomínky. 
    Předsedající dal o návrhu rozpočtu hlasovat. 
    Volba pro:  46                   Proti: 0                              Zdržel se: 0 
 
Dále p. Miloš Svoboda přednesl návrh VV OSH Rokycany na navýšení mzdy 
pro pracovnici sekretariátu OSH. Zároveň bude rozšířená pracovní doba 
kanceláře takto:  PO, ÚT, ST  10.00-16.00 hod. 
                                          PÁ    8.00-12-00 hod. 
 
Volba pro:       46                 Proti:   0                             Zdržel se:  0 
 
Dále b yl přednesen návrh VV OSH Rokycany na zrušení SDH Klabava 
k 31.12. 2011 dle přílohy 2 odst. 4 Stanov. Hlasování o návrhu: 
Volba pro:      45                  Proti:   0                             Zdržel se:  1   
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11. Zprávy odborných rad 
 
      Zpráva rady velitelů: Vedoucí rady Jan Dongres se na jednání nedostavil. 
      Nikoho nepověřil přednesením zprávy, kterou taktéž nedodal.  
       
      Zpráva odborné rady mládeže:  
      Zprávu přednesla vedoucí rady mládeže pí Jarmila Baslová. Rada se sešla 
      pětkrát, organizuje soutěže hry Plamen, proškoluje vedoucí mnládeže,  
      navštěvuje hasičské tábory. Závěrem poděkovala všem za spolupráci  
      při práci s mládeží.  
      Zpráva odborné rady mládeže – příloha č. 6 
 
      Zpráva odborné rady prevence: 
      Zprávu přednesl vedoucí rady p. Vladimír Vaindl. Rada se sešla dvakrát. 
      Zhodnotila průběh soutěže PO očima dětí. Připravovala se na topné období  
      s novým nařízením vlády. Pracuje osvětově a snaží se vhodnou formou  
      zapůsobit i na mládež. 
     Zpráva odborné rady prevence – příloha č. 7 
 
     Zpráva rady pro ochranu obyvatelstva 
     Zprávu přednesl za omluveného vedoucího rady p. Vladislava Strejce 
     pan Vaindl. 
     Zpráva rady pro ochranu obyvatelstva – příloha č. 8 
 
 
12. Doplňkové volby 
     Předseda volební komise Ing. Martin Tomec přednesl návrh na doplnění 
    výkonného výboru OSH Rokycany: 
    - na místo pí Boženy Radoňové, předsedkyně OKRR, která ze zdravotních 
      a osobních důvodů přestala tuto funkci vykonávat, byl navržen 
      na předsedu OKRR                                Ing. Karel Dlouhý, SDH Bušovice 
     Volba pro:   46                      Proti:  0                           Zdržel se:  0 
 
     Člen VV OSH – navržen                           Michal Štědrý, SDH Týček 
     Volba pro:   46                      Proti:   0                           Zdržel se:  0 
 
     Člen VV OSH – navržen                            Igor Tjut čev – SDH Zvíkovec 
     Volba pro:   46                      Proti:   0                            Zdržel se:  0 
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      Člen OKRR – navržena                            Ivana Andělová – SDH Zbiroh 
      Volba pro:  46                      Proti:    0                            Zdržel se:  0 
 
      Člen OKRR – navržena                          Jiřina Burýšková – SDH Dobřív 
      Volba pro:  46                      Proti:    0                             Zdržel se:  0 
      
       Zpráva volební komise – příloha č. 9 
 
13. Příprava VVH SDH a okrsků 
      Miloš Svoboda konstatoval, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost  
      přípravám VVH a doporučil při přípravě použít metodické pokyny ústředí. 
      Apeloval na starosty sborů, aby včas nahlásili termíny svých VVH, aby 
      členové výkonného výboru OSH se mohli těchto valných hromad jako  
      hosté zúčastnit. Dále upozornil na včasné zaslání hlášení o činnosti sborů  
      za rok 2011. 
 
14. Diskuze 
      - Miroslav Frost hovořil o návštěvnosti stránek OSH na internetu. Ke konci 
        roku návštěvnost stránek klesá. Kladně hodnotil a chválil práci s mládeží. 
        Také informoval o tom, že na stránkách OSH byla zřízena sekce  
        rozhodčích. 
     - Jan Pecháček doplnil, že sekce rozhodčích pracuje pod radou velitelů. 
        Vyzval stávající rozhodčí , aby si sami ohlídali platnost svých průkazů. 
        Dále požádal rozhodčí, aby na sebe odevzdali kontakty, aby se dala lépe 
        organizovat práce při přípravě soutěží. Upozornil na to, že ti rozhodčí, 
       kteří nepracují, nebudou znovu proškolováni. 
     - Miloš Svoboda doplnil, že bylo proškoleno deset nových rozhodčích. 
     - Plk. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Pk kladně hodnotil práci hasičů 
        v okrese Rokycany, Vyzdvihl práci rady pro ochranu obyvatelstva a 
       přislíbil jí všestrannou pomoc. Jako příklad uvedl okres Plzeň – sever. 
     - Plk.Dr. Petr Špelina, ředitel HZS Pk územní odbor Rokycany doplnil, že 
       na okrese pracuje 6 jendotek civilní obrany. Vyzval sbory, aby hlídaly 
       zdravotní prohlísdky členů výjezdových jedndotek. Je potom problém  
       v případě úrazu. Vyzdvihl spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými 
       hasiči, která je na velmi dobré úrovni. Popřál všem do nového roku hodně 
       zdraví a mnoho úspěchů. 
     - Josef Černý – starosta KSH Plzeňského kraje informoval o tom, že  
       KSH obdrželo od Krajského úřadu Plzeň prapor. Poděkoval na reprezentaci 
        při krajských soutěžích mladých hasičů a dospělých. Informoval o tom, že 
        byl zvolen nový vedoucí krajské rady mládeže. Podal také informaci  
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       o tom, že došlo při pořádání krajských soutěží k odtržení od Karlovarského                                                                                             
      kraje.  Od příštího roku budou krajské soutěže pořádány pouze pro  
      Plzeňský kraj. Kladně hodnotil práci žen ve sborech. Dále konstatoval, 
      že ztroskotaly pokusy o spolupráci s hasiči z Německa. 
      Závěrem vyzval všechny, aby zlepšily vztahy a spolupráci a popřál  
      do nového roku vše nejlepší. 
 
15. Návrh usnesení, schválení usnesení 
      Návrh na usnesení ze shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany 
      dne 26.11. 2011 v Kařeze: 
 
      Shromáždění představitelů sborů 
 
      I.   BERE  NA  VĚDOMÍ  
            a) Zprávy odborných rad mládeže, prevence, OKRR a rady 
                pro ochranu obyvatelstva 
            b) Zprávu mandátové komise 
 
      II.  SCHVALUJE  

a) Program jednání 
b) Volbu zapisovatele            p. Jiří Ježek – SDH Přísednice 
c) Ověřovatele zápisu            pí Jarmila Baslová – SDH Volduchy 
                                                p. Oldřich Pařízek – SDH Přísednice 
d) Mandátovou komisi            p. Radek Franta – SDH Kříše 
                                         p. Jaromír Spěváček – SDH Lhotka u Radnic 
                                                p. Petr Marek – SDH Mýto 
e) Volební komisi                    Ing. Martin Tomec – SDH Zbiroh 
                                                Ing. Pavel Trepeš – SDH Bujesily 
                                                p. Zdeněk Šubrt – SDH Cheznovice 
f) Návrhovou komisi              Ing. Karel Dlouhý – SDH Bušovice 
                                                p. Jiří Broj – SDH Volduchy 
                                                p. Vladislav Kraft – SDH Dobřív 
g) Zprávu o hospodaření OSH za leden – říjen 2011 
h) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady 
ch) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2012 
i) Zrušení SDH Klabava dle Přílohy 2 odst. 4 Stanov 
j) Rozšíření úředních hodin kanceláře OSH Rokycany 

PO,ÚT,ST 10.00-16.00 hod., PÁ 8.00-12.00 hod. 
 
 
   III. ODVOLÁVÁ  

a) Předsedkyni OKRR pí Boženu Radoňovou – SDH Dobřív 
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b) Člena VV OSH Rokycany Ing. Karla Dlouhého – SDH Bušovice 
c) Člena OKRR p. Michala Štědrého – SDH Týček 
d) Člena VV OSH Rokycany p. Miroslava Hrubce SDH Osek 

(na vlastní žádost) 
e) Členku OKRR pí Janu Reindlovou – SDH Dobřív 

(na vlastní žádost 
 
IV.  VOLÍ  

a) Předsedu OKRR Rokycany Ing. Karla Dlouhého – SDH Bušovice 
b) Člena VV OSH Rokycany p. Michala Štědrého – SDH Týček 
c) Člena VV OSH Rokycany p. Igora Tjutčeva – SDH Zvíkovec 
d) Členku OKRR Rokycany p. Ivanou Andělovou – SDH Zbiroh 
e) Členku OKRR Rokycany pí Jiřinu Burýškovou – SDH Dobřív 
f) Kandidáta do KKRR Ing. Karla Dlouhého – SDH Bušovice 

 
V. UKLÁDÁ  
     1) Starostům  SDH 
         a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů                                 do 31.1. 2012 
         b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH na rok 2011               do 31.1. 2012 
         c) Uhradit odvody členských příspěvků ve výši 
             100,- Kč řádný člen, 50,- Kč mladý hasič                       do 31.1. 2012 
         d) Včas nahlašovat na kancelář OSH termíny oslav  
             výročí sborů, memoriálů a soutěží z důvodu  
             zpracování kalendáře akcí                                               do 20.1. 2012 
 
     2) Starostům okrsků 
         a) Zajistit zdárný průběh VVH okrsků                                 do 29.2. 2012 
             a termíny nahlásit na OSH 
 
     3) Radě velitelů 
         a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž dospělých, dorostu  
             a mladých hasičů dostatečný počet rozhodčích a  
             technickou četu 
         
          Hlasování pro:     46                      Proti:  0                        Zdržel se:  0 
  
 
 
 
  
         
                                                                                                            . 
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16) Závěr 
           Dnešní shromáždění představitelů SDH se blíží ke svému závěru. Přeji  
       vám  v nadcházejících měsících dostatek sil a přízně v obcích. Pochopení  
       a lásky vašich nejbližších, ti mají největší zásluhu na tom, že můžete svoji 
       dobrovolnou činnost vykonávat. 
       Ať se tu v příštím roce opět sejdeme ve zdraví. Mnoho zdaru ve vaší 
       hasičské práci a přeji vám šťastný návrat do svých domovů. 
 
       A na úplný závěr, po dohodě s řídícím shromáždění, přednesl závěrečné  
       slovo náměstek starosty SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar. 
       Pozdravil přítomné hasiše, hasičky a hosty. Úvodem svého vystoupení 
       konstatoval, že je zděšen tím, že se na dnešní jednání nedsotavil vedoucí 
       odobrné rady velitelů a že ani nikoho nepověřil, aby přednesl zprávu 
       rady v zastoupení, a zprávu ani nedodal.  Toto je velice těžko  
       omluvitelná chyba, a podotkl, že touto situací by se měl výkonný výbor  
       zabývat.  
       Dále hovořil o nepoměru dotací ministerstva vnitra a ministerstva 
       školství, kde je nepoměr mezi  uznanými sportovci a zájmovými    
       sdruženími. Kladně hodnotil práci rady mládeže. Hovořil i o problematice 
       vyznamenání, kdy podklady přicházejí většinou pozdě a špatně vyplněné, 
       nebo nejdou v posloupnosti dle Statutu vyznamenání. Apeloval na zástupce 
       sborů, aby se tomu při své práci patřičně věnovali. Informoval také,  
       že SH ČMS se stalo řádným členem sportovních svazů, z čehož vyplývá  
       získávání dotací na sportovní činnost a reprezentaci.  
       Popřál všem mnoho úspěchů v příští práci a do nového roku hodně 
       zdraví a štěstí. 
       Miloš Svoboda poděkoval všem za účast a celoroční práci pro hasiče  
       a jednání ve 12.30 hod. ukončil. 
 
       
        
       Zapisovatel:               Jiří Ježek 
 
       Ověřovatelé zápisu:   Baslová Jarmila 
                                            Pařízek Oldřich 
 
 
 
      
 



 
      
 
    

                                                                                                        
 
      

 
 
 

      
 
 
 


