
Zápis ze shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, 
dne 10. listopadu 2012 v Kařeze

Program jednání:
 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové a volební komise
 3. Kontrola usnesení
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Zpráva o činnosti okresního sdružení
 6. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2012
 7. Zpráva revizní rady
 8. Návrh rozpočtu na rok 2013
 9. Diskuse k rozpočtu, schválení rozpočtu
10. Zprávy odborných rad
11. Doplňkové volby
12. Příprava VVH sborů a okrsků
13. Diskuse, vystoupení hostů
14. Návrh na usnesení, schválení
15. Závěr
16. Občerstvení

Bod 1. 
Zahájení jednání provedl v 9.15 hod. náměstek starosty p. M. Svoboda, který byl VV 

OSH pověřen řízením jednání. V úvodu sdělil, že na shromáždění je přítomna nadpoloviční většina 
pozvaných představitelů sborů, čímž je tedy možné shromáždění zahájit. Přivítal přítomné a požádal 
je o minutu ticha k uctění památky bratrů a sester, kteří se dnešního jednání nedožili. Po minutě 
ticha přivítal  hosty shromáždění,  kterými byli:  Náměstek starosty SHČMS Ing. Jaroslav Salivar, 
ředitel  HZS  Plzeňského  kraje  plk.  ing.  František  Pavlas,  vedoucí  odborné  rady  mládeže  PK 
Bohumír  Bucifal,   člen  zastupitelstva  obce  Kařez p. Vlček,  za HZS Plzeňského kraje - ÚO 
Rokycany mjr. Ing. Alena Číhová.

Po  přivítání   hostů  p.  M.  Svoboda  seznámil  přítomné  s   programem   jednání, 
požádal 
o případné doplnění a program nechal schválit v navrženém znění. Pro hlasovalo 43 představitelů, 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel.

Bod 2.
Volby pracovních komisí provedl náměstek starostzy p. Jan Pecháček

Zapisovatel:  navržena:  Ivana Andělová, SDH Zbiroh
Volba: Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se – 0 



Ov  ěřovatelé zápisu  :  navrženi: Oldřich Pařízek, SDH Přísednice
      František Solar, SDH Němčovice

Volba: Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se – 0
Mandátová komise: navrženi:  Zbyněk Knot, SDH Třebnuška

     Stanislav Mudra, SDH Líšná
     Jiří Tumpach, SDH Drahoňův Újezd

Volba:  Pro – 41 Proti – 0 Zdržel se – 2
Volební komise: navrženi:  Radek Franta, SDH Kříše

      Michal Lauber, SDH Vranovice
     Ing. Pavel Trepeš, SDH Bujesily

Volba: Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se – 0
Návrhová komise: navrženi:  Igor Tjutčev, SDH Zvíkovec

     Ladislav Drobička, SDH Mýto
     Pavel Němec, SDH Lhota pod Radčem

Skrutáto  ři  : navrženi:  Ing. Karel Dlouhý, SDH Bušovice
     Šárka Frostová, SDH Cheznovice

Volba:  Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se – 0

Bod 3.
Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2011 v Kařeze provedl Miloš Svoboda

    bod  V.  Ukládá starost  ům SDH  :
a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů – termín 31. 1. 2012
    VVH uskutečnilo 68 sborů.
b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2011 – termín do 31. 1. 2012
    Hlášení odevzdalo 68 sborů.
c) Uhradit na OSH Rokycany odvody člen. příspěvků – termín do 31. 1. 2012
    Odvody zaplatilo všech 68 sborů.
d) Včas nahlašovat na kancelář OSH termíny soutěží, výročí sboru

 a memoríály.
                Plnění tohoto usnesení bude mít ve své zprávě starosta OSH.

Ukládá starost  ům okrsků  :
a) Zajistit zdárný průběh VVH okrsky do 28.2. 2012
    VVH okrsků  uskutečnilo 6 okrsků.
Ukládá rad  ě velitelů  :
a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž dospělých, dorostu a mladých hasičů dostatečný 

počet rozhodčích a technickou četu.
Plnění tohoto usnesení zazní ve zprávach odborních rad.

Bod 4.
Zprávu mandátové komise přednesl Zbyněk Knot.

Na shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany bylo pozváno 68 představitelů s hlasem 
rozhodujícím. Na jednání přítomno 43 představitelů.
Dále přítomno 8 členů VV OSH, kteří nejsou starosty. Dále přítomno 8 hostů. Potřebné kvorum pro 
schválení je 22 hlasů.
Zpráva mandátové komise viz. příloha č. 1. 



Bod 5.
Zprávu o činnosti OSH Rokycany přednesl starosta OSH p. Miroslav Frost

Úvodem pozdravil přítomné a svoji zprávu zahájil činností výkonného výboru. VV se sešel v roce 
2012 6x, účast na jednáních byla 75 %. VV má ještě jedno zasedání v prosinci. Okresní sdružení 
Rokycany má registrováno 68 sborů a 2 530 členů, z toho je 160 mladých hasičů.
            Na vlastní žádost byl z VV OSH uvolněn vedoucí ORP p. Vladimír Vaindl.

Na jednální VV 10. 1. 2012 byl odvolán vedoucí ORV p. Jan Dongres pro neplnění 
svých povinností a vedením ORV byl dočasně pověřen náměstek strosty p. Vladislav Strejc. Na 
ORV OSH Rokycany proběhla  14.  11.  2012 volba  stálého vedoucího  rady do této  funkce  byl 
navržen p. Michal Liška s SDH Mirošov.

Dále  VV  OSH  na  svých  jednáních   průběžně  schvaloval  a  vyhodnocoval  čerpání 
rozpočtu.
Přijímal zprávy  o   činnosti  jednotlivých  OR  a  vyhodnocoval  soutěže.   Schvaloval  žádosti 
sborů  o ČU a medaile a bral na vědomí oslavy výročí založení sborů.
Bylo uděleno 20x ČU OSH, 20x medaile Za příkladnou práci, 16x medailí Za zásluhy, 15x ČU 
KSH Pk., 7x medaile Sv. Floriána, 3x byl udělen titul Zasloužilý hasič. 

Dál p. starosta hovořil o dotacích od MŠMT a MV. Tyto dotace byly oproti roku 2011 
opět kráceny. 

Okresní   soutěž   v   požárním   sportu   proběhla   na   cvičišti   v Holoubkově  
2. 6. 2012. Soutěž byla  radou velitelů dobře zajištěna.
Okresní kolo hry Plamen se konalo 19. 5. 2012 na hřišti v Břasích, pořadatelem bylo SDH Kříše. 
Opět dobře zajištěná a organizovaná soutěž, Obecní  úřad  Břasy  poskytl  soutěžícím hodnotné 
ceny.
V  červnu 8.–9.  2012 proběhlo  krajské  kolo  soutěže  dorostu  v  Plzni.  Náš  okres  Rokycany byl 
spolupořadatelem. Při hodnocení na vedení KSH Pk. byla tato soutěž hodnocena kladě a bylo nám 
poděkováno za spolupořádání. 
Během roku také probíhaly výročí SDH, memoriály a sportovní akce. Starosta poděkova sborům, že 
zachovávají hasičské tradice. 

Práci s mládeží  se na okrese Rokycany věnuje 7 sborů. Celkem je registrováno 160 
mladých hasičů. 

Aktiv  zasloužilých  hasičů  má  17  členů  z  toho 1 žena. Novým vedoucím aktivu ZH 
je br.  Miloš Svoboda.  Letos   Aktiv  ZH  pořádal  Setkání   ZH  z  celého  Plzeňského   kraje. Byla 
zajištěna  prohlídka Hasičského záchranného útvaru ve Zbirohu, hasičské expozice a humanitární 
základny.  Závěr  setkání  proběhl  v  obci  Týček,  kde  následovala  rozprava,  občerstvení  a  volná 
zábava.

Dále se starosta zaměřil na činnost Okresního sdružení na rok 2013. Jedním z hlavních 
úkolů je prohlubování spolupráce se sbory. Prostředníky by měly být členové VV, kteří by měli 
přenášet i informace na okrsky a jednotlivé sbory.

Závěrem své zprávy poděkoval všem za celoroční činnost a do dalších let popřál mnoho 
pracovních  a osobních úspěchů. Dále poděkoval obecnímu  úřadu Kařez za propůjčení sálu na 
jednání. Do nového roku popřál hodně zdraví a mnoho úspěchů.
Doslovná zpráva viz. příloha č. 2.

Bod 6.
Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2012 přednesla p. Věra Sedláčková

Finanční  situace  OSH  Rokycany  je  příznivá. Všechny  položky  čerpání  rozpočtu jsou   v 



souladu  s   plánem   na  rok  2012.  Některé  položky  jsou  mírně překročeny, v jiných oblastech 
došlo naopak k úspoře.
Celkové čerpání rozpočtu viz. příloha č. 3.

Bod 7.
Zprávu kontrolní a revizní rady přednesl její předseda ing. Karel Dlouhý

Rada se sešla celkem 4x, vždy na začátku nového čtvrtletí. Kontrolovali dodržování schváleného 
rozpočtu,   pokladní   hotovost,   stav  účtu,   pokladní  doklady,   faktury  a   čerpání  a  hospodaření 
s dotacemi.  Také kontrolovali  zápisy z odborných rad. Dotace byly vždy čerpány a využity dle 
platných předpisů a norem. 
To, že okresní kontrolní a revfizní rada pracuje správně, potvrdil i  audit ÚKRR SHČMS, který 
proběhl začátkem roku a neshledal žádné nedostatky. 
Zpráva KRR viz. příloha č. 4.

Bod 8.
Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2013 přednesla p. Věra Sedláčková

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu na rok 2013 viz. příloha č. 5.

Bod 9.
V diskusi k rozpočtu vystoupil p. Solar z SDH Němčovice, který se ptal zdali je pojištěn 

sekretariát a dále upozornil na chybné datum na konečné uzávěrce rozpočtu. 
Pojištění sekretariátu bude teprve placeno a za chybný datum se p. Sedláčková omluvila. 
Poté byl návrh rozpočtu na rok 2013 schválen:    Pro – 43    Proti – 0   Zdržel se – 0

Bod 10.
Zprávy odborných rad

Zprávu ORV přednesl její dočasný vedoucí p. Vladislav Strejc
Práce ORV byla zahájena vytvořením dokumentu Zásady pro úspěšné fungování ORV,   který   byl 
projednán    se    členy   vedení    VV  OSH  7.  ledna a  doporučen 
k ralizaci. První jednání rady proběhlo 28. 3. 2012  poté  co  okrsky  delegovaly  prvních  8  členů. 
Později byli doplněni ještě  o  další  dva  na  současný  počet 10 členů. Účast na jednáních je velmi 
dobrá.
Na prvních jednáních se rada soustředilka zejména na seznámení  s náplní své práce a nalezení 
nejvhodnějšího  způsobu  svého  fungování.  Rada  se  zabývá  zlepšením  výkonnosti  JSDHO, 
spoluprácí  s ÚO HZS, hasičskými soutěžemi  a dalšími úkoly,  které  jsou stěžejní  pro celé  naše 
sdružení. Rada se podílela na přípravě okresní soutěže, navrhla vyhlásit výkonnostní kritéria pro 
postup  na  okresní  soutěž  a  zabývala  se  materiály  ústředních  orgánů.  Navrhla  rotační  způsob 
zajištění technické čety po okrscích, pokud ji nezajistí přímo porádající SDH. Rada se také zabývala 
stále populárnějšími  soutěžemi TFA a rovněž diskutovala možnost zavedení kategorie veteránů nad 
40 let do hasičských soutěží. Na posledním jednání rady byl navržen na vedoucího ORV p. Michal 
Liška, kterého také schválil VV OSH a bude dnes navržen ke schválení i shromáždění představitelů 
sboru.  Závěrem p. Strejc poděkoval všem členům ORV za dobrou spolupráci a jejímu novému 
vedoucímu popřál hodně úspěchů a spoustu dobrých nápadů do další práce. 



Zpráva ORV viz. příloha č. 6.

Zprávu okresní rady mládeže přednesla její vedoucí p. Jarmila Baslová
Rada mládeže se v roce 2012 sešla 7x na jednáních a 4x na soutěžích.
Na prvním jednání rada připravovala soutěž v pexesu, která proběhla 28. ledna 2012 ve Zbiroze, 
tam se sjelo celkem 5O dětí. Soutěž byla velice úspěšná.
Na dalším jednání  rady se  přípravovala  noční  soutěž,  která  se  uskutečnila  ve  Stupně.  Celkem 
startovalo 35 družstev. Také tato soutěž se podařila. Na jednání byly též připraveny propozice na 
okresní soutěž Plamen, která proběhla 19. května pod záštitou OU Břasy, pořadatelem bylo SDH 
Kříše a SDH Břasy. Soutěž se vydařila.
Dále  ORM  organizačně  zabezpečovala  krajskou  soutěž  dorostu,   která   se  konala
9. června. Náš okres reprezentovali dorostenci z Těškova.
Na krajské soutěži Plamen ve dnech 15.-17. června se za Rokycanský okres zúčastnilo družstvo 
starších žáků z Volduch.
Poděkování   za   zdárný   průběh   soutěží   patří   všem   soutěžícím,   rozhodčím,   technické   četě  
a sponzorům. 
Vedoucí rady také provedla kontrolu táborů Zbiroh a Strašic. Tábory byly v pořádku.
6. října  se v Hůrkách uskutečnilo  zahajovací kolo hry Plamen. Mimo branného závodu se soutěžilo 
i ve štafetě požárních dvojic.
Na poslední  radě  29.  října  byl  připraven plán práce  na rok 2013,  projednáno bylo  organizační 
zabezpečení   první   soutěže,   která  se bude  konat   19. 1. 2013  ve  Volduchách  a  bude  to 
soutěž v pexesu. 
Závěrem  p. Jarmila  Baslová  poděkovala všem, kteří v radě mláděže celoročně pracovali  a všem 
ostatním, kteří pomáhali při soutěžích a při výchově mladé generace.
Zpráva ORM viz. příloha č. 7.

Zprávu o činnosti odborné rady prevence za rok 2012 přednesl v zastoupení p. Miroslav 
Frost
Zástupci  rady se  sešli  v  dubnu při  vyhodnocování  soutěže  Požární  ochrana  očima  dětí  a  další 
jednání proběhne v listopadu již pod novým vedoucím ORP, kterého rada navrhla za odstoupivšího 
p. Vaindla. Okresní rada prevence se na svých jednáních zabývá přípravou na topné období, znovu 
budou připomenuty změny v nařízení vlády týkající se problematiky kontrol a čištění komínů. Rada 
prevence půjde i nadále cestou osvěty a vzdělávání svých kolegů, spoluobčanů i dětí. Osvědčilo se 
pořádání besed se záchranáři nebo zveřejňování propagačních materiálů a letáků. 
Zpráva ORP viz. příloha č. 8.

Zprávu rady pro ochranu obyvatel přednesl p. Vladislav Strejc
Ochrana obyvatel, jako jeden ze směrů činnosti jednotek požární ochrany obcí byla zakotvena do 
odborné přípravy těchto jednotek. Velitelé našich JSDHO jsou proškolováni tak, aby jednotky byly 
schopny plnit  základní  úkoly v  ochraně  obyvatel.  Jednou z  dalších  možností  jsou pak  aktivity 
samotných sborů. Bylo doporučeno se nad touto možností zamyslet a zkusit se do ní zapojit. Jak je 
vidět,  činnost  v  OO  dosud  není  vyprofilována  a  stále  jsou  hledány  nejvhodnějsí  a  fungující 
způsoby.
Zpráva OROO viz. příloha č. 9.

Bod 11.
Doplňkové volby

Volební  komise  ve  složení  Radek  Franta,  Michal  Lauber  a  Pavel  Trepeš  navrhla  shromáždění 
představitelů sborů okresu Rokycany schválení:



vedoucí okresní rady velitelů p. Michala Lišku, SDH Mirošov
Volba: Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se – 0

vedoucí okresní rady prevence p. Marka Sýkoru, SDH Příkosice
Volba: Pro – 43 Proti – 0 Zdržel se - 0

Bod 12.
Příprava VVH sborů a okrsků

P. M. Svoboda připoměl starostům termíny konání VVH sborů a okrsků. Také zdůraznil dodržení 
termínu hlášení o činnosti a odvodů členských příspěvků na OSH.

Bod 13.
Diskuse, vystoupení hostů

- plk. Ing. František Pavlas,  ředitel  HZS Plzeňského kraje – poděkoval za spoluprácí,  zhodnotil 
součinnost spolupráce HZS a SDH, popřál mnoho pracovních i osobních úšpěchů do nového roku
- p. Bohumír Bucifal,  vedoucí ORM Pk. - poděkoval za spolupráci při spolupořádání krajských 
soutěžích a popřál hodně úspěchů do další práce
- mjr. ing. Alena Číhová, HZS Plzeňského kraje, ÚO Rokycany  - popřála hodně úspěchů do další 
práce sborům a zároveň poděkovala za spolupráci
- p. Jan Pecháček, sekce rozhodčích - poděkoval rozhodčím za odvedenou práci při  soutěžích, které 
proběhly v roce 2012 a těší se na další spolupráci
-  p.  Vlček, člen zastupitelstva obce Kařez - popřál hodně zdaru do další práce
- p. Štědrý - nabídka bezplatného využití Domu dětí v Rokycanech při pořádání různých akcí  v 
roce 2013
- p. Baslová - využila přednesené nabídky a již první lednová soutěž v pexesu bude pořádána 19. 1. 
2013 v DD Rokycany  
- p. Pařízek - poděkoval za spolupráci a činnost VV OSH Rokycany a popřál hodně zdaru do další 
práce
- p. Knot - promluvil o účasti hasičů při soutěži v Austrálii a jejich úspěšném umístění
- p. Svoboda - poděkoval SDH Týčku i p. M. Štědrému za spoluorganizování krajského setkání ZH 
v Týčku

Bod 14.
Usnesení shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konané dne 10. 11. 2012 v Kařeze

Shromáždění  představitelů  sborů  okresu  Rokycany  po  vyslechnutí  zprávy  o  činnosti  okresního 
sdružení hasičů, pokladní zprávy, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na rok 2013, zpráv odborných 
rad velitelů,  mládeže,  prevence,  pro ochranu obyvatelstva,  volbách a diskuzi přijímá následující 
usnesení:



I. Bere na v  ědomí  : 
a) Zprávy odborných rad velitelů, mládeže, prevence a rady pro ochranu obyvatelstva
b) Zpráva mandátové komise

II. Schvaluje:
a) Program jednání
b) Volbu zapisovatele: Ivana Andělová, SDH Zbiroh
c) Ověřovatele zápisu: Oldřich Pařízek, SDH Přísednice

František Solar, SDH Němčovice
d) Mandátovou komisi: Zdyněk Knot, SDH Třebnuška

Stanislav Mudra, SDH Líšná
Jiří Tumpach, SDH Drahoňův Újezd

e) Volební komisi: Radek Franta, SDH Kříše
    Michal Lauber, SDH Vranovice
    Pavel Trepeš, SDH Bujesily

f) Návrhovou komisi: Igor Tjutčev, SDH Zvíkovec
         Ladislav Drobička, SDH Mýto
         Pavel Němec, SDH Lhota pod Radčem

g) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2012
h) Zprávu o hospodaření OSH za leden - říjen 2012
i) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady
j) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2013

III. Odvolává:
a) Vedoucího ORV p. Jana Dongrese ze své funkce
b) Vedoucího ORP p. Vladimíra Vaindla ze své funkce

IV. Volí:
a) p. Michala Lišku - SDH Mirošov do funkce vedoucího ORV
b) p. Marka Sýkoru - SDH Příkosice do funkce vedoucího ORP

V. Ukládá:
1. Starostům SDH:
a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v temínu do 31. 1. 2013 a termíny nahlásit na kancelář OSH
b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2012 v termínu do 31. 1. 2013

c) Do 31. 1. 2013 uhradit odvody členských příspěvků v nezměněné výši 100,- Kč za člena a 50,- 
Kč za mladé hasiče
d) Včas nahlašovat na kancelář OSH termíny oslav výročí sborů, memoriálů a soutěží z důvodu 
zpracování kalendáře akcí, termín do 20 . 1. 2013
2. Starostům okrsků:
a) Zajistit zdárný průběh VVH okrsků - termín do 28. 2. 2013 a termín nahlásit na kancelář OSH.

Schválení usnesení: Pro - 43 Proti - 0 Zdržel se - 0



Bod 15. 
Na závěr jednání vystoupil náměstek starosty SHČMS ing. Jaroslav Salivar.

Zhodnotil letošní rok, poděkoval za odvedenou práci a popřál mnoho úspěchů pracovních i osbních 
úšpěchů  v roce 2013.

Na úplný závěr poděkoval p. M. Svoboda všem účastníkům jednání za účast 
a  za  disciplinovanost,  kterou projevili  během jednání  a  popřál  všem hodně zdraví  a  úspěchů v 
novém roce.

Zapsala: Ivana Andělová
Ověřovatelé: Oldřich Pařízek

        František Solar

    

 
   

 


