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Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 
22. 4. 2017 v Přibyslavi  

Přítomni: dle prezenční listiny   

  starostové OSH  ze 77 přítomno 76    
nepřítomno 1 
 

starosta SH ČMS   přítomen 1 
 

  VV SH ČMS   ze 17 přítomno 9 
       nepřítomno 8 
 
  ÚKRR    ze 14 přítomno 11 
       nepřítomno  3 
 

V době zahájení jednání přítomno 76 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 98,1 %. 
Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné. 

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení   
    programu 
 

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. Přivítal 
starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS, ÚKRR a přizvané hosty. Přítomní následně minutou ticha uctili 
památku zesnulých členů.  
R. Dudek konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.  
Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály. 
 

Program jednání: 

1)  Zahájení, volba pracovních komisí 
2)  Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů od minulého SS OSH  
3)  Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2016 
4)  Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2016 
5)  Novela Stanov SH ČMS 
6)  Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2016 
7)  Diskuze, vystoupení hostů 
8)  Schválení usnesení 
9) Závěr 
 

 
 
Hosté:   Ing. Josef Kubeš 
   Ing. Vladimíra Ondráková 
   Dr. Ivo Havlík 
   Oldřich Přibyl 
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Volba skrutátorů:  Ing. Ivan Jirota 
Ing. Karel Barcuch 
Vladislav Štefl 
Pavel Lamoš 
František Malý 

     

Hlasování: pro: 77 proti: 0 zdržel se: 0 

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání, účast hostů na jednání a 
skrutátory. 
 
Volba zapisovatelky:           Tereza Vosyková 
 
Volba ověřovatelů:  Stanislav Pumprla 
    Dana Vilímková 
Volba komise:  
 

VV SH ČMS p. Slámečka 

Praha p. Wagner 

Středočeský p. Ledvinka 

Jihočeský  p. Marek 

Plzeňský  p. Kalčík 

Karlovarský p. Hubáček 

Liberecký p. Černý 

Královéhradecký p. Vondruška 

Pardubický p. Cerman 

Vysočina p. Stejskal 

Olomoucký  p. Vrabec 

Zlínský  p. Polanský 

Moravskoslezský p. Krusberský 

Ústecký p. Mikšovský 

Jihomoravský p. Kuchař 

 

Hlasování: pro: 77 proti: 0  zdržel se: 0 

SS OSH ČMS schvaluje navrženou zapisovatelku, navržené ověřovatele zápisu a 
složení členů volební a návrhové komise. 
 
2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů od minulého SS OSH 
Příloha č. 1 
Ing. Richter přivítal přítomné, poděkoval za účast a přednesl svou zprávu.  

 
3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2016 

Materiál byl předložen písemně. 
 
I. Jirota seznámil přítomné s materiály ekonomického charakteru, a informoval o hospodaření roku 
2016. Sdělil podrobnosti k dluhu u Unicredit Bank a okomentoval materiál Návrh rozpočtu na rok 2017 
a Pohledávky OSH vůči SH ČMS. Předložil přílohu Návrh usnesení SS OSH k převodům majetku. Dále 
seznámil s výsledky společnosti Fire edit a s proběhlým seminářem Venkovské spolky a EET, který se 
uskutečnil 20. 4. 2017.  
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4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2016 
Příloha č. 2 
K. Barcuch informoval o schůzkách ÚKRR a vyjmenoval některé z bodů, které byly projednávány. Dále 
podrobněji seznámil s kontrolami a inventarizacemi, které byly vykonány v OSH a CHH dle Plánu 
kontrol 2016. Informoval o zpracování Metodického pokynu Provádění kontrolní činnosti pobočných 
spolků kontrolními a revizními orgány SH ČMS. Dále přiblížil informace o kontrole v OSH Plzeň – 
město. 
 

5) Novela Stanov SH ČMS 
 
K. Richter přednesl zprávu L. Janeby, ve které vysvětluje vnitřní problematiku novely Stanov SH ČMS 
s ohledem k NOZ. 
J. Březinová přiblížila konkrétní změny ve Stanovách SH ČMS a okomentovala Důvodovou zprávu. 
J. Fiedlerová (OSH Prachatice) přidala připomínku ke krátkému termínu, který byl zadán pro zaslání 
připomínek změny Stanov SH ČMS. Dále vznesla dotaz na zrušení Mimořádného členství. 
E. Kříž (OSH Sokolov) vznesl připomínku ke změně počtu členů revizní rady. Dále informoval o 
problému jmenování velitele JSDHO. 
J. Salivar reagoval na vystoupení diskutujících ohledně krátkého termínu k zasláním připomínek ke 
změně Stanov SH ČMS a dále vysvětlil časový odstup od vstupu v platnost NOZ a Novely Stanov SH 
ČMS. Zodpověděl také dotaz ohledně jmenování velitele JSDHO. Dále zdůvodnil snížení počtu členů 
revizní rady. 
J. Březinová přidala podrobnější výklad ke zrušení Kolektivního členství.  
Dále probíhala diskuze mezi pí. Fiedlerovou a pí. Březinovou. 
J. Slámečka zasáhl do diskuze a vysvětlil, že zrušení Kolektivního členství vychází z NOZ. Dále uvedl, 
že obcím, které byly Kolektivními členy, může být nabídnuta Smlouva o spolupráci, která bude 
v souladu s NOZ. 
M. Němečková doplnila možné řešení ukončení Kolektivního členství mezi SDH a obcí. 
E. Kříž (OSH Sokolov) požádal o doplnění možnosti jmenování poradních členů revizní rady v SDH. 
J. Salivar vysvětlil, že taková doplnění nejsou možná.  
J. Řeháček (OSH Rychnov nad Kněžnou) vznesl dotaz ohledně zastupitelnosti starosty, v případě že 
nastane situace, kdy starosta nemůže dlouhodobě vykonávat svou funkci. 
J. Březinová navrhla vyřešení této situace uzavřením Plné moci na zastupování. 
V. Polanský (Příbram) přidal připomínky k dodatku o uzavření Plné moci. 
J. Fiedlerová (OSH Prachatice) přidala věcnou připomínku k formulaci „zastupování starosty“, která je 
ve Stanovách SH ČMS. Dále požádala o rekapitulaci změn, které byly zavedeny do novely Stanov SH 
ČMS po zaslání připomínek. 
J. Salivar okomentoval příspěvek pí. Fiedlerové ohledně změny formulace.  
J. Aulický vyjmenoval připomínky, které byly zaslány na Kancelář SH ČMS. 
D. Bártková (OSH Jeseník) uvedla, že se domnívá, že nemá mandát k hlasování ke změně Stanov SH 
ČMS. 

Hlasování: pro: 340  proti: 7 zdržel se: 20   

SS OSH ČMS schvaluje novelu Stanov SH ČMS ze dne 22. 4. 2017, tj. 92, 64%. 
 
 
6) Zpráva o činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za rok 2016 
 
J. Kubeš navázal na část Zprávy starosty a informoval o výši čistého zisku HVP, a.s., sdělil termín 
konání Valné hromady HVP, a.s., na které se bude jako jeden z bodů projednávat vypršení mandátu  
K. Richtra v Dozorčí radě HVP, a.s. a jeho opětovné navržení. Dále informoval o plánovaném splacení 
dluhu vůči akcionářům, který činí 4,- Kč. Dále vysvětlil vyřešení problému kapitálu HVP, a.s. 
V. Ondráková slavnostně spustila sérii oslav 25. let od znovuobnovení HVP, a.s. a to předáním Pamětní 
medaile HVP, a.s. účastníkům Shromáždění starostů OSH. 



4 

 
7) Diskuze, vystoupení hostů 
 
A. Pelikánová (Sdružení pro obnovu hasičských tradic) vystoupila s pozváním na Hasičské slavnosti 
Litoměřice 2017. Nad 7. ročníkem převzali záštitu ministr vnitra Milan Chovanec, generální ředitel HZS 
D. Ryba, starosta SH ČMS K. Richter, hejtman ústeckého kraje O. Bubeníček, starosta města 
Litoměřice L. Chlupáč. Dále podrobněji popsala plakát a informovala o nutnosti vyplnění a zaslání 
přihlášek od SDH. Dále představila podrobný program.  
J. Aulický představil novou bundu do pasu, která je součástí Stejnokrojového předpisu SH ČMS. 
J. Myslín (OSH Praha-západ) hovořil o dopisu, který rozeslal na OSH a ve kterém vyjádřil své 
znepokojení nad narůstající byrokracií. 
L. Langmajer (OSH Most) informoval o problémech při tisku členských průkazů z Evidence SH ČMS. 
D. Vilímková (OSH Benešov) pozvala účastníky SS OSH na Hasičský den na Konopišti. 
J. Henc (OSH Louny) pozval zúčastněné na 9. propagační jízdu SH ČMS, která projede ústeckým a 
karlovarským krajem.  
M. Němečková přidala informace k sérii oslav 45. výročí hry Plamen. 
D. Bártková (OSH Jeseník) se připojila k příspěvku p. Myslína, dále informovala o spolupráci 
s Komorou velitelů. 
R. Dudek informoval p. Myslína, že VV SH ČMS projednal jeho dopis a doporučil, aby byl předložen 
Vedení SH ČMS a projednán. Dále sdělil výsledky Sjezdu DPO SR a pozval zúčastněné na mezinárodní 
hasičskou pouť na Sv. Hostýn. 

 
8) Projednání a schválení usnesení 
 
Předseda návrhové komise Jan Slámečka přečetl návrh usnesení ke schválení SS OSH. 
 
Po proběhlé diskuzi byly vzniklé připomínky doplněny do Usnesení SS OSH. 

Hlasování: pro: 75  proti: 1 zdržel se: 0    

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH  ze dne 22. 4. 2017 tj. 98,68%. 

 
9) Závěr 
 
R. Dudek poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.  
Na závěr popřál šťastnou cestu domů. 
 

Předsedající:  Richard Dudek, DiS       ___________________ 
 

Zapisovatelka: Tereza Vosyková       ___________________ 

Ověřovatelé:  Stanislav Pumprla        ___________________ 

   Dana Vilímková                     ____________________ 


