
                                        Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

                                                              Okresní sdružení hasičů v Rokycanech 

                                                              Hradební 156,   337 01 Rokycany 

 

 
 

Zápis se shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, 

které se konalo 21. 11. 2015, v Kařeze 

 

Program jednání:  

1. Zahájení, schválení programu  

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise 

3. Kontrola usnesení 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva o činnosti OSH Rokycany  

6. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2015 

7. Zpráva revizní rady 

8. Návrh rozpočtu na rok 2016 

9. Diskuse k rozpočtu, schválení rozpočtu 

10. Zprávy odborových rad 

11. Příprava VVH sborů a okrsků 

12. Diskuse 

13. Návrh na usnesení – schválení 

14. Závěr 

15. Občerstvení 

 

1. Zahájení 

Shromáždění zahájil v 9,15 hod. náměstek starosty OSH  Miloš Svoboda, který byl pověřen VV OSH 

vedením shromáždění. 

V úvodu přivítal přítomné představitele sborů, členy VV OSH a zasloužilé hasiče, kteří také obdrželi 

pozvání na shromáždění. Dále pokračoval v přivítání hostů, kterými byli: 

náměstek starosty SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar, ředitel HZS Plzeňského kraje, územní odbor 

Rokycany plk. Dr. Petr Špelina, náměstek starosty KSH Plzeňského kraje  Josef Černý a člen 

ÚROO SH ČMS p. Vladislav Strejc. Následně vyzval přítomné k uctění památky zesnulých hasičů 

a také k uctění památky obětí teroristických útoků v Paříži. Poté seznámil přítomné s programem  

a dal o programu hlasovat  

Hlasování:  pro: 46   proti: 0   zdržel se: 0  

 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise 

Volbu pracovních komisí provedl náměstek starosty  Jan Pecháček 

Zapisovatelka: 

Navržena: Ivana Andělová, SDH Zbiroh  

Volba:   pro: 46  proti: 0  zdržel se: 0 

Ověřovatelé zápisu: 

Navrženi: Ladislav Drobička, SDH Mýto  

              Karel Pěnkava, SDH Cekov 

Volba:  pro: 44  proti: 0  zdržel se: 2 

 

 

 



2. 

Mandátová komise: 

Navrženi: Zbyněk Knot, SDH Třebnuška 

  Luboš Chytrý, SDH Drahoňův Újezd 

  Michal Lauber, SDH Vranovice 

Volba:  pro: 44  proti: 0  zdržel se: 2 

Návrhová komise: 

Navrženi: Ladislav Král, SDH Podmokly 

  Emil Štěpánek, SDH Liblín 

  Igor Tjutčev, SDH Zvíkovec 

Volba:  pro: 44  proti: 0  zdržel se: 2 

Skrutátoři: 

Navrženi:  Ing. Karel Dlouhý, SDH Bušovice 

  Hana Kalivodová, SDH Mirošov 

Volba:  pro: 45  proti: 0  zdržel se: 1 

Viz. příloha č. 1 

 

      3.    Kontrola usnesení 

             Kontrolu usnesení provedl náměstek starosty OSH  M. Svoboda. Konstatoval, že usnesení ze dne    

             22. 11. 2014 bylo v bodě IV. ukládá: starostům SDH, starostům okrsků a radě velitelů a mládeže ve  

             všech bodech splněno 

- VVH se uskutečnily v 65 sborech 

- hlášení o činnosti odevzdalo 67 sborů 

- všechny sbory zaplatily odvod členských příspěvků 

- VVH okrsků se uskutečnily v 7 okrscích 

- Rada velitelů a mládeže zajistila rozhodčí na okresní a krajské soutěže. Zajistila také technickou 

četu na okresní soutěž v Nevidě. Tato četa pracovala výborně.  

 

4.  Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda  Zbyněk Knot, který konstatoval, že shromáždění se 

zúčastnilo 46 představitelů sborů ze 67 pozvaných a tímto je tedy shromáždění usnášení schopné. Dále 

bylo přítomno 10 členů VV okresu Rokycany, 3 hosté a tři zasloužilý hasiči. 

Zpráva mandátové komise viz. příloha č. 2 

 

5. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2015 

Zprávu přednesl Starosta OSH M. Frost. Konstatoval, jak rok 2015 byl pro členy SH ČMS významný. 

Probíhaly volby do výborů ve sborech, okrscích a krajských orgánů. V neposlední řadě se konal 3. - 

4. července 2015 v Pardubicích V. Sjezd SH ČMS, kde byli zvoleni představitelé ústředí. Tento sjezd 

byl také významný tím, že ho navštívilo několik našich vládních činitelů, počínaje předsedou vlády, 

ministři financí, vnitra, několik poslanců a také hosté z Německa, Polska a Slovenska.  

Dále starosta hovořil o činnosti VV OSH. Výbor se pravidelně scházel dle plánu práce, kde schvaloval 

a vyhodnocoval čerpání rozpočtu, přijímal zprávy a připomínky z odborných rad, schvaloval 

jednotlivé žádosti SDH na ČU a medaile, připravoval soutěže dospělých a mladých hasičů. Po volbách 

v březnu 2015 byly ustaveny 4 odborné rady  

ORV – její vedoucí – Michal Liška – SDH Mirošov 

ORM – vedoucí Jarmila Baslová – SDH Volduchy 

ORP – vedoucí Marek Sýkora – SDH Příkosice 

OROO –  vedoucí Vladislav Strejc – SDH Kornatice, který byl navržen a zvolen  

do ÚOROO SH ČMS. 

Dle novelizovaných stanov SH ČMS se vedoucí odborných rad stali členy VV OSH s hlasem 

rozhodujícím. 

Dále  starosta hovořil o dotacích z MŠMT a MV a také o dotaci z Krajského úřadu. Dotace budou 

využity převážně na činnost mládeže a na požární sport.  

Posléze hovořil o okresních soutěžích v Němčovicích, Strašicích a Nevidě. Zmiňovaným SDH 

poděkoval za jejich pomoc při pořádání těchto soutěží. 

 

3. 



 

V jeho zprávě následovaly informace o výročích sborů, memoriálech a sportovních soutěžích. 

Poslední bod své zprávy věnoval Aktivu zasloužilých hasičů. Aktiv má 14 mužů a 1 ženu. Aktiv se 

sešel 1x na krajském setkání v Trhanově. Členům Aktivu poděkoval za jejich práci. Závěrem své 

zprávy poděkoval přítomným za jejich práci a do Nového roku popřál hodně zdraví a úspěchů. 

Celý text zprávy viz. příloha č. 3 

 

6. Čerpání rozpočtu leden – říjen 2015   

Zprávu přednesla pracovnice sekretariátu  Věra Sedláčková.  

Zpráva o čerpání rozpočtu je viz. příloha č. 4  

 

7. Zpráva revizní rady 

Zprávu přednesl předseda OKRR p. K. Dlouhý. Revizní rada se schází každé čtvrtletí, kde provádí 

kontrolu dokladů a čerpání rozpočtu. Na základě těchto kontrol předseda konstatoval, že všechny 

platby jsou správně evidovány, zaúčtovány, doklady podepsány a vše probíhalo v souladu se 

schválenými pravidly hospodaření. Schválený rozpočet je plněn a nejsou v něm výrazné rozdíly mezi 

plněním a plánem.  

Taktéž dotace jsou čerpány v souladu s příslušnými smlouvami. Okresní kontrolní a revizní rada 

doporučuje shromáždění představitelů sborů čerpání rozpočtu schválit.  

Celá zpráva viz. příloha č. 5 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2016 

Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesla Věra0 Sedláčková. 

Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný a je přílohou zápisu. 

Viz. příloha č. 6 

 

9. Diskuse k rozpočtu  

K diskusi k rozpočtu se nikdo nepřihlásil, takže předsedající dal hlasovat o schválení 

Hlasování: pro: 46  proti: 0  zdržel se: 0  

 

10. Zprávy odborných rad 

Zprávu ORM přednesla  Jarmila Baslová viz. příloha č. 7 

Zprávu ORV přednesl Michal Liška. Ve své zprávě, která je celá uvedena v zápise jako příloha č. 8, 

také mimo jiné přednesl návrh rady velitelů na nové rozdělení a číslování okrsků okresu Rokycany. 

Tento dokument je veden v zápise jako příloha č. 9 

Zprávu ORP přednesl Marek Sýkora, viz. příloha č. 10 

Zprávu OROO přednesl  Vladislav Strejc, viz příloha č. 11 

 

11. Příprava VVH sborů a okrsků 

Zástupci sborů obdrželi ve svých materiálech metodické pokyny k uskutečnění VVH. Termíny VVH 

mají být ukončeny do 31. 1. 2016 a VVH okrsků do 28. 2. 2016.  

Předsedající poté vyzval starosty k nahlášení termínů VVH jednotlivých sborů, aby bylo možno určit 

zástupce OSH jako hosty na tyto VVH, kde bude mít členská základna možnost seznámit se blíže 

s činnosti okresního sdružení a taktéž se závěry V. sjezdu SH ČMS. 

 

12. Diskuse  

    V úvodu diskuse vystoupil starosta  Miroslav Frost, který spolu s náměstkem starosty KSH 

 J. Černým předali starostovi SDH Holoubkov Miroslavu Vildovi ČU KSH a poděkoval mu za jeho 

dosavadní práci. Poté apeloval na starosty sborů, aby věnovali velikou pozornost registraci sborů. 

V roce 2016 se budou přeregistrovávat sbory v okrese Rokycany. 

 Dál v diskusi vystoupil Vladislav Strejc, který ocenil iniciativu HZS na prověřovací cvičení JPO V. 

Věra  Sedláčková žádalo starosty o včasné odevzdání příloh k registračním listům + výpis s usnesení 

z VVH sborů. 

    Náměstek starosty KSH Pk Josef Černý nejprve omluvil neúčast starosty KSH Pk a dále hodnotil 

krajské soutěže dorostu, mládeže a požární sport. Informoval také o dotaci od Kraj. úřadu  

 

4. 



 

 

Plzeňského kraje, která bude dle předběžného jednání činit pro rok 2016 3500000,- Kč, které budou 

rozděleny mezi 7 okresních sdružení hasičům Pk. Poděkoval všem hasičům za jejich práci. 

    Předsedající poté informoval přítomné starosty o Prohlášení Shromáždění starostů SH ČMS ze dne 

24. 10. 2015 o vzniku Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Shromáždění starostů 

důrazně prohlašuje, že „Komora“ není členem SH ČMS a jedná se o aktivitu zcela samostatného nově 

založeného spolku, který má ke dni 1. 8. 2015 3 členy.  

    Ředitel HZS Pk, ÚO Rokycany plk. Dr. Petr Špelina poděkoval hasičům za zásah při požáru 

v Dobřívě. Poté informoval o rozdělení  území Brdy z hlediska zásahů jednotek. Další informací byly 

dotace na úseku PO (technika, školení, budovy). Poděkování též patřilo všem hasičům okresu  

Rokycany.  

    Ing. Jaroslav Salivar hovořil o sportovních soutěžích, o dotacích na mladé hasiče. Vyjádřil pozdrav 

od starosty SH ČMS  Ing. Karla Richtera. Připomněl již zmiňované dotace a jejich využití. Též 

poděkoval všem hasičům za jejich práci a do Nového roku popřál hodně zdraví a osobních úspěchů. 

    Závěrem diskuse informoval M. Svoboda přítomné starosty, že zprávu z V. Sjezdu SH ČMS 

přednese zástupce OSH na jejich VVH, aby s těmito materiály bylo seznámeno co nejvíce členů. 

 

13. Usnesení z 1. Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konaného dne 21. 11. 2015 

Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany po vyslechnutí zprávy o činnosti okresního 

sdružení, zprávy o čerpání rozpočtu, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na rok 2016, zpráv odborných 

rad velitelů, mládeže, prevence a rady pro ochranu obyvatel a diskusi přijímá následující usnesení. 

 

I. Bere na vědomí 

a) Zprávu mandátové komise 

b) Zprávy odborných rad mládeže, velitelů, prevence a rady pro ochranu obyvatel 

c) Návrh rady velitelů na nové rozdělení okrsků  

d) Zprávu starosty OSH a náměstka starosty o přípravě VVH sborů a okrsků 

e) Diskusní příspěvek Ing. Jar. Salivara, náměstka starosty SH ČMS 

f) Diskusní příspěvek plk. Dr. Petra Špeliny, ředitele HZS Pk, ÚO Rokycany 

g) Diskusní příspěvek  Josefa Černého, náměstka starosty KSH Pk 

h) Diskusní příspěvek  Vladislava Strejce – člena ÚOROO SH ČMS 

i) Prohlášení shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 24. 10. 2015 k ustanovení Komory velitelů 

jednotek SDH 

 

II. Schvaluje 

a) Program jednání  

b) Zapisovatelku: Ivana Andělová, SDH Zbiroh  

c) Ověřovatele zápisu: Ladislav Drobička, SDH Mýto  

                                       Karel Pěnkava, SDH Cekov 

d) Návrhovou komisi: Ladislav Král, SDH Podmokly 

                                Emil Štěpánek, SDH Liblín 

                                Igor Tjutčev, SDH Zvíkovec 

e) Mandátovou komisi: Zbyněk Knot, SDH Třebnuška 

                                  Luboš Chytrý, SDH Drahoňův Újezd 

                                  Michal Laubr, SDH Vranovice  

f) Skrutátoři: Ing. Karel Dlouhý, SDH Bušovice 

                   Hana Kalivodová, SDH Mirošov 

g) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2015 

h) Zprávu o hospodaření OSH za leden – říjen 2015 

i) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady 

j) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2016 

 

 

 

 

5. 



 

III. Svolává 

a) Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany svolává na březen 2016 - 2. Shromáždění 

představitelů sboru okresu Rokycany. Termín bude upřesněn. 

 

IV. Ztotožňuje se   

a) Se stanoviskem Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 24. 10. 2015 ke vzniku takzvané Komory 

velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů 

 

V. Ukládá 

1. Starostům SDH: 

a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v termínu do 31. 1. 2016 a termíny nahlásit na 

kancelář OSH 

b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2015 do 31. 1. 2016 

c) Do 31. 1. 2016 uhradit odvody čl. příspěvků ve výši 100,- Kč za řádného člena a 50,- Kč 

za mladého hasiče 

(členové výjezdových jednotek do 31. 12. 2015) 

d) Odhlášení členů z evidence SDH je nutné nahlásit písemně na kancelář OSH do konce 

roku 2015 

e) Pro zajištění přeregistrace sborů řádně vyplnit potřebné tiskopisy (přeregistrace bude 

včas oznámena) 

 

                          2.  Starostům okrsků: 

                               a)    Zajistit zdárný průběh VVH okrsků – termín do 28. 2. 2016 a termín nahlásit na     

   na kancelář OSH 

                                b)   Radě velitelů a radě mládeže 

                   - Zajistit na okresní a krajskou soutěž dospělých a mladých hasičů dostatečný počet      

                     rozhodčích 

                   - Na okresní soutěž došlých a na Krajskou soutěž Plamen zajistit technickou četu 

 

14. Závěr 

Závěr provedl předsedající náměstek starosty  Miloš Svoboda.  

Poděkoval přítomným za jejich účast, za disciplinovanost při jednání, za práci, kterou odvádějí na 

svých domovských SDH. Do dalších let popřál všem přítomným hodně úspěchů jak v práci, tak 

v osobním životě. Do Nového roku  popřál hodně štěstí a zdraví. 

 

 

 

       Zapsala: Ivana Andělová 

 

 

       Ověřovatelé: Ladislav Drobička 

                             Karel Pěnkava 
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