
Zápis z jednání Shromáždéní delegátů konaného dne 26, záíí2020
v Restauraci U Rybníkao obec Hvozdnice

Přítomni s hlasem rozhodujícím: 39 delegátů ze 71 sboru registrovaných na okrese Praha-
západ,tj.54,92 oÁ

Přítomni za Výkonný uýbor OSH Praha-zópad:

o Ing. Josef Myslín - starosta
o Jiří Hrdlička - náměstek starosty
o Bc. Petr Jeřábek - náměstek starosty
o Michal Zmo, DiS. - člen Výkonného výboru
o Jiří Wohlmuth - člen Výkonného výboru
o František Král - člen Výkonného výboru

Omluveni za Výkonný výbor OSH Praha-zdpad:

o Bc. Jiří Fúrst - člen Výkonného výboru
o Milan YáIa- člen Výkonného výboru
o Božena Řezníčková - členka Výkonného výboru
o Jaroslav Kopecký - člen Výkonného výboru

přítomni za okresní kontrolní a revizní radu:

o Jiří Čejka - předseda OKRR
o Ing. Blanka Jantačová, DiS. - členka OKRR
o Jan Bláha- člen OKRR

omluveni za okresní kontrolní a revizní radu:

o Ondřej Semecký - člen OKRR
o Iveta Dvořáková- členka OKRR

Dále přítomni: starostové okrsků, kandidáti do Výkonného výboru, členové štábu

Hosté:

o ppor. Vladimír Došek - velitel stanice HZS Roztoky
o Ing. Václav Liška - čestný náměstek SH ČMS
o Jiří Oberfalzer - místopředseda Senátu (připojil se v průběhu jednaní)



Průběh jednání:

1l Zahájení jednání - náměstek starosty, p. Petr Jeřábek, zahájil jednání v 10.10 hod.
přivítáním všech přítomných a představením hostů a dále řídil celé jednání.

2l Zpráva mandátové komise - mandátová komise konstatuje, že je přítomno celkem 39
z celkových 71 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 54,9 Yo, cožznamená, že dnešní jednání
je usnášeníschopné.

3/ Volba pracovního předsednictva - do pracovního předsednictva jsou navrženi: starosta
OSr{ PZ Josef Myslín, jeho náměstkové Jiří Hrdlička a Petr Jeřábek, dále předseda OKRR
Jiří Cejka, zástupce SH CMS Václav Liška a velitel HZS Roztoky Vladimir Došek. Jelikož
nikdo nemá jiný návrh, je o navrženém složení pracovního předsednictva dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení Č. SDIPZl2020l1z Pracovní předsednictvo bylo jednomyslně schváleno.

4l Schválení programu jednání - program jednání byl zaslán všem přítomným
elektronickou cestou, dostali jej také ve svých materiálech. Na dotaz předsedajícího nemá
nikdo nic k doplnění, je tedy o programu jednání dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZl2020l2z Program Shromáždění delegátů byl jednomyslně schválen.

5/ Volba zapisovatelky - na zapisovatelku dnešního jednání je navržena pracovnice
kanceláře OSH PZ Petra Myslínová Cejpková. O jejím návrhu je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZ|2020|3: Zapisovatelka Petra Myslínová Cejpková byla
j ednomyslně schválena.

6/ Volba ověřovatelů zápisu - zaYýkonrtý výbor OSH PZ je navrženp. Jiří Wohlmuth a
za přítomné delegáťy p. Jan Říha ml. z SDH Čisovice. O návrzích ovéřovatelů zápisu je
dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZl2020t4z Ověřovatelé zápisu Jiří Wohlmuth a Jan Říha ml. byli
j ednomyslně schváleni.

7l Yolba mandátové komise - do mandá|ové komise jsou navrženi: p. Petr Kšána ml.
z SDH Zahoíany, p. Oldřich Cejpek z SDH Cisovice a p. František Král z SDH Mníšek pod
Brdy. O složení mandátové komise je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.



Usnesení č. SDIPZl2020l5z Mandátová komise byla jednomyslně schválena.

8/ Volba volební komise - do volební komise jsou navrženi: p. Jiří Čejka (SDH Libeň) p.
Jan Blaha (SDH Ořech), p. Martin Palivec (SDH Drahelčice) a p. Josef Hájek (SDH
Líšnice). O složení volební komise je dano hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZl2020l6z Volební komise byla jednomyslně schválena.

V hlasování o složení volební komise byla opomenuta pí. Blanka Jantačová (SDH Libeň),
o jejím členství ve volební komisi je tedy hlasováno samostatně.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZ|2020|7l Blanka Jantačová byla schválena jednomyslně jako členka
volební komise.

9/ Volba návrhové komise - do návrhové komise jsou navrženi p. Michal Zmo (zaYY
OSH) a p. Josef Malý (SDH Malá Lečice). Původně navržený p. Jan Prskavec (SDH
Mokropsy) není na jednání přítomen. Plénum je vyzváno o doplnění jména na člena
návrhové komise. Navržen je p. Jiří Žemlička(SDH Sloup). O složení návrhové komise je
dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: 37 přítomných s právem hlasovat PRO' nikdo nebyl PROTI a 2
hlasující se zdrželi hlasování.

Usnesení č. SDIPZl2020l8z Složení návrhové komise bylo schváleno.

10/ Předání historického praporu SDH Mníšek pod Brdy - na tento prapor byla
poskytnutý dotační příspěvek od Středočeského kraje, bohužel se však zpracovních důvodů
souvisejících s pandemií covid-19 nemohl zúčastnit zástlpce Krajského úřadu
Středočeského kraie, proto prapor předal starosta OSH Josef Myslín spolu s čestným
náměstkem SH ČUS Václavem Liškou. Po předání prupo.Ú náslóduje společné
fotografování.

11/ Schválení jednacího a volebního řádu - jednací a volební rádbyly zaslány všem
delegátům elektronickou cestouo rovněž je obdrželi vytištěné ve svých materiálech.
Předsedajíci se tiňe, zda někdo má k textaci těchto řádů nějaké doplnění. Jelikož tomu tak
není, je o jejich znéní dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO' nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení ó. SDIPZ|2020|9: Jednací a volební řád byly jednomyslně schváleny.

l2lZpráva o Činnosti OSH Praha-západ za uplynulé volební období - starosta Josef
Myslín krátce seznámil přítomné se činností sdružení za uplynulé období. Zprávav plném
rozsahu bude zaslána na jednotlivá SDH elektronickou cestou společně se statistikou
významných akcí, které OSH PZ poíádalo. V projevu starosty tedy bylo mj. zmíněno:

o Nejprve zminil komplikovanou situaci, do níž dostal OSH PZ jeho předchůdce
Vratislav Horák (podezření na zpronevěru, které vedlo až k podání trestního
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oznámení). K předání funkce J. Myslínovi nikdy nedošlo, účetnictví nebylo vedeno
řádně, bylo nutno stabilizovat provoz kanceláře, napravit chyby ve vedení účetnictví,
v chybějící inventarizaci. Část dokladů nikdy nebyla dohledána. Starosta děkuje za
velkou pomoc pí. Maděrové a Ing. Jirotovi, kteří byli velmi nápomocni nastartování
í ádný ch účetních procesů.
V současné době je účetnictví vedeno řádně, byly rozšířeny úřední hodiny pro
veřejnost, nastartovala se elektronická komunikace se sbory, což umožňuje pružnější
vyřizováni korespondence a požadavků sborů. Samotná kancelář zaznamenala
změny také ve vnitřním uspořádání.
Starosta apeluje na skutečnost, aby došlo ke zlepšení odezvy od někteých sborů.
Pokud jsou odesílány mateiá|y, zejménatam, kde je přímo žádost o vyjádření, OSH
PZ nedostává odpověď, přímo ve sborech nefunguje komunikace, což OSH později
zpětně zjišťuje, že od příjemce zprávy (kontaktní email sboru uváděný na Hlášení o
činnosti) není předána informace minimálně ve výboru SDH. Rovněž problematická
je komunikace někteých okrsků, které dosud nedodaly Hlášení o činnosti, nejsou
zde na okrskové úrovni předávány informace. Starosta by byl velice rád, kdyby se
toto v dalším volebním období zlepšilo. Bylo by tedy dobré, aby sbory a okrsky
začaly více komunikovat, zejménatam, kde je přímo žádáno o odpověď.
Kvýraznému zlepšení došlo v oblasti materiálně-technické základny OSH, původně
bylo velmi málo majetku, což btáni\o pořádání mnoha aktivit. Díky dotačním
titulům, zejména ze Středočeského kraje, bylo zakoupeno (nejen) vybavení pro
požámí sporto které je možno na základě dohody a výpůjčního protokolu zapůjčit
sborům pro pořádání jejich akcí. Z důvodu nárustu majetku OSH bude v novém VV
nutná inventarizační komise, která bude mít na starosti vše, co souvisí s inventarizací
a lokalizací maj etku O SH.
Starosta zmiňuje také akce OSH, kdy kromě povinných postupových soutěží byla
snaha rozšířit akce pro děti, na okresní úrovni se konalo plnění specializaci a
odborností (Kronikař, Kuchař, Ekonom...), proběhly např. Solopiské šedesátky pro
mládež, Stříbrnolhotecké uzIovén| těsně před vyhlášením jarního nouzového stavu
proběhlo soustředění mladých požámích sportovců v Březnici, kde byla účast
zájemcinapříč ČR.
Starosta apeluje na zástupce sborů, aby sbory byly nápomocny v pořádéní akci,mrzí
ho fakt, že éást ze 7I sboru se dosud nezapojila do pořádání žádné akce (ani
smyslu pomoci ve štábu, technické četě atd.). Prosí přítomné zástupce sboru o
procent času, kteý by každý sbor mohl věnovat okresu.

o Nepříjemnou skutečností je stále větší nárůst administrativy, která velmi často
zdržuje od reálné činnosti, nicméně tento fakt je třeba respektovat.

o Y závéru starosta poděkoval přítomným za účast v této pohnuté době
(všudepřítomnápandemie covid-19) apřeje všem, aby došlo ke zvolení dobrého VV
a dobrych okresních orgánů na další období.

t3l Zpráva o hospodaření - přednesl náměstek starosty J. Hrdlička. Jeho výklad je
doplněním tabulkového zhodnocení hospodaření příjmů a výdajů OSH PZ za posledních
5 let, které bylo vloženo do materiálů všech přítomných delegátů. Poté, co bylo OSH
nuceno se vypořádat se ztrátou finančních prostředků v době funkčního období
bývalého starosty Vratislava Horáka (duben 2015 až září2016), se finanční situace OSH
stabilizovala, je třeba dodržovat finanční jmění vždy kolem částky 500 tisíc Kč, aby
bylo zajištěno řádné fungování okresního sdružení. Pan Hrdlička podal zprávu takó o
dotačních titulech (MŠMT, MV, Středočeský kraj), kdy dotační prostředk} činí cca 50

Ve
10



podpory OSH. Díky dotacim ze Středočeského kraje bylo zakoupeno vybavení a
posílena tak materiálně technická základná okresního sdružení. Doporučuje schválení
zprávy o hospodaření za rok 2019, neboť původní předpoklad finančních prostředků
OSH PZ činil 520 tisíc Kě, ve finále se jednalo o 600 tisíc Kč, tudížv žádném případě
nedošlo ke ztrátě apod.

14l Zpráva o činnosti OKRR - přednesl předseda OKRR J. Čejka. Ve své zprávě
stručně shmul činnost OKRR za pětileté období, kdy činnost na každý rok vždy
vycl,Énela zpítlatých plánů práce. Byla zmíněna defraudace bývalého starosty V.
Horáka, kdy došlo k podání trestního oznámení. OKRR vždy kontrolovala stavy
bankovních účtů, pokladny, dotačních titulů, dokumentaci odborných rad, zápisy
zjednéni VV atd. Po celé období nebyly zaslány OKRR žádné podněty kprovedení
kontroly jednotlivých subjektů na okrese PZ. P. Čejka poděkoval členům OKRR za
jejich práci apracovnici kancelaře zapřípravu materiálů pro kontrolní činnost.

1,5l Yyznamenání členů YY za jejich práci - Výkonný výbor se v únoru letošního
roku rozhodl ocenit své členy za jejich práci v uplynulém volebním období. Ocenění
předává starosta J. Myslín.

o Záslužná medaile KSH Středočeského kraje byla udělena p. Jaroslavu
Kopeckému, ktery ale není přítomen. Současně mu také bylo uděleno Čestné
uznání KSH za činnost v oblasti prevence.

o Náměstek starosty p. J. HrdličkapíevzalZáslužnovmedaili KSH Středočeského

Suj,,o Cestné uzněni KSH bylo uděleno p. Milanu Válovi, není přítomen.
o Záslužná medaile OSH PZ je předána p. Jiřímu Čejkovi, dále náměstkovi

starosty p. Jeřábkovi a p. Fr. Královi, vedoucímu Krajské odborné rady prevence
a ochrany obyvatelstva,

o Medaile Za píik\adnou práci byla udělena pí. Boženě Řezníčkové, která se
omluvila ze zdravotních důvodů.

o Byly uděleny tři Medaile Za sport a výcvik - p. Jiřímu Fúrstovi (není přítomen,
účastní se Mistrovství republiky v disciplínách CTIF), dále p. Jiřímu
Wohlmuthovi a p. Michalu Zmovi.

o Všichni členové Výkonného výboru obdrželi od starosty OSH poděkováni za
práci v uplynulém volebním období, stejně tak členové OKRR a pracovnice
kanceláře.

16/ Slovo senátora Oberfalzera - p. senátor Oberfalzer se připojil k jednání, neboť ten
samý den se ji zúčastnil zahájeni Shromáždění delegátů na okrese Beroun. Po přivítání
řídícím schůze promluvil p. senátor ke shromáždění, kdy poděkoval za odvedenou práci,
vyjádřil politování nad zrušením plánovaného setkání pro Zas\oužilé hasiče v Senátu
/zruŠeno z důvodu pandemie/ a věří, že bude možno tuto akce realizovat na jaře. Nabízí
pomoc a být k dispozici pro případnou pomoc a požadavky a předem blahopřeje dnes
zvoleným. Y závěrupřeje všem hodně zdraví.

17l Zpráva starosty OSH o zaměření činnosti na další období - zaměření činnosti
obdrŽeli přítomní delegáti ve svých materiálech, starosta doplňuje, že jsou vitániodborníci
v oblasti ekonomiky i práva, v rámci činnosti kanceláře se bude OSH snažit vychénet
maximálně vstříc.



18l Zmény rozpočtu v návrhu na rok 2020 - slova se opět ujal p. Hrdlička. Před
přednesením vlastní zprávy poděkoval p. Oberfalzerovi za nabídku návštěvy Senatu a
dodal, ženaokrese PZ jenyni2l Zasloužilých hasičů. Zaéátkem letošního roku nás navždy
opustil ZH, p.Laufík z SDH Jíloviště. K rozpočtu na rok 2020 hovořil zejména o změně,
která souvisela s mimořádnými opatřeními anouzovým stavem (pandemie covid-l9), OSH
PZ ziskato prostředky z Nadace ČEZ, které byly využity pro boj s pandemií (dezinfekční
barel, 3D tiskáma). KSH navíc přerozdělilo nevyčerpané prostředky z dotace od
Středočeského kraje, tudiž byly opět navýšeny příjmy OSH PZ. Nedošlo k realizaci
některych akcí (např. vzlová štafeta). Za velmi dobře realizovanou hodnotí p. Hrdlička
právé akci spojenou s bojem proti covid-l9. Veškeré dělení f,rnančních prostředků i dotační
tituly jsou odsouhlaseny Výkonným výboremo jenž rovněž odsouhlasil dar ve výši 25 tisíc
stanici FIZS v Jílovém u Prahy (příspěvek na kompresor). Zmíněn byl také příspěvek na
zhotovení historického praporu pro sbory Psáry a Pikovice, ktery však byl z prostředků od
Středočeského kraje poskytnut přímo přes KSH.

19/ Volba W, OKRR a návrhy do funkcí vyšších orgánů - je vyzvánpředseda volební
komise, p. J. Čejka, aby seznámil přítomné s návrhy kándidátů do VV, Órnn a vyšších
organŮ. Profily všech navrhovaných byly zaslány do všech sborů elektronicky cca2 týdny
před Shromáždénim delegátů. Následně probíhá tajná volba starosty, náměstků, předsedy
OKRR a členů VV. U kandidátů do W je nutné, aby minimálně jedno jméno bylo
hlasujícím vyškrtnuto (kandidátů je 14, volí se 13). Kandidáti do všech zmíněných funkcí
jsou na hlasovacím lístku č. 1. Na hlasovacím lístku č. 2 se nacháníjména kandidátů do
vyŠŠích orgánů. Poté, co jsou oba hlasovací lístky vhozeny do volebních uren, odebírají se
členové volební komise k sečtení hlasů.

V čase od 11.30 do 12.00 následuie přestávka na oběd.

20l Diskuze - v diskuzi je zaznamenáno několik příspěvků.

o P. Václav Liška -pozdravil přítomné za SH ČVtS,;e velmi tád, žedošlo ke zlepšení
situace na OSH PZ. Domnívá se, že je dobře, kdy se začinajírozbihati další oblasti,
oceňuje zapojeni zástupce OSH PZ do hasičské historie (komise historie při KSH
Středočeského kraje) - nabizí pomoc vtéto oblasti. Domnívá se, že zejména děti
potřebují i další oblasti (nekaždý je sportovné založen), např. kulturu, filatelii atd.
Y závěrusvého pozdravu přeje všem hodně zdravía děkuje zaocenéníčlenů OKRR.

o P. Josef Myslín - přednesl otevřený dopis j ednatele společnosti P ožární bezpečnost,
p. Roberta Yálala- poděkování za dosavadní spolupráci.

o P. Vladimír Došek - pozdravil přítomné zaHZS, děkuje za práci s mládeži, váží si
práce všecho je rád, že stoupá kvalita činnosti dobrovolných jednotek. Přeje všem
hodně zdtaví a děkuje za dosavadní spolupráci.

o P. Jiří Hrdlička - zmíni nadcházejicí volby do Zastupitelstva Středočeského kraje,
by byl rád, aby i s novým vedením kraje byla nadáIe dobrá spolupráce . Zmiňuje, že
je dobré zdtlraznit, že Středočeský kraj podporuje nejen dobrovolné hasiče jako
spolky, ale také jednot§.

21,1 Seznámení s výsledky voleb - slovo je opět předáno pře$sedovi volební komise, p.
Čejkovi. Seznamuje přítomné se statistikou voleb. Hlasovaio 39 přítomných delegáttt, il
hlasů bylo platn}ch. Ve volbách byli zvoleni:

o Starosta - Josef Myslín
o Náměstkové starosty - Jiří Hrdlička, Petr Jeřábek, Miloslav Holý



o Předseda OKRR - Jiří Čejka
o Členové OKRR - Blanka Jantačová,Jan Bláha, Ondřej Semecký
o Členové VV - Jiří Fúrst, Filip Jankovec, Jaroslav Kopecký, František Král, Petr

Kšána, Jan Menšík, Petra Myslínová Cejpková, Barbora Pálková, Jan Posluh, Milan
Yála, Jiří Wohlmuth, Michal Zmo

Zvoleno je však zatím povze 12 členů VV, neboť na posledním místě došlo k rovnosti hlasů.
Aklamační volbou bude rozhodnuto, zdakdo se stane posledním členem VV. Rozhodovat
se bude mezi kandidáty: Jan Prskavec a Rudolf Trnka.

Jako první je dáno hlasovat o Janu Prskavcovi.

Výsledek hlasování: 15 hlasů PRO, 17 hlasů PROTI, 7 hlasů se zdrželo hlasování

Dále je dáno hlasovat o Rudolfu Trnkovi.

Výsledek hlasování: 17 hlasů PRO, 13 hlasů PROTI, 9 hlasů se zdrželo hlasování

Usnesení č. SDIPZ|2020|1,0: 13. členem Výkonného výboru OSH PZ se na základě
aklamační volby stal p. Rudolf Trnka (SDH Průhonice).

Předseda volební komise dále doplňuje, že všichni kandidáti do vyšších orgánů byli zvoleni
tak, jak byli navrženi.

22lNávrh usnesení - návrh usnesení obdrželi přítomní delegáti ve svých materiálech. Jeho
znéní přednesl p. Zmo, předseda návrhové komise. O návrhu usnesení je dáno hlasovat.

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a
nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení č. SDIPZl2020ll1z Usnesení ze Shromáždéní delegátů byto jednomyslně
schváleno a bude samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Vsuvka: P. Ilrdlička podal informacio proč nebyl navržen žádný karrdidát na starostu SH
ČMS. V tuto chvíli ještě není oficiáhě známo, kdo všechno se o post nejvyššího
představitele s družen í uchéni.

23l Závér jednání - jednání bylo zakončeno řídícím schůze, p. Jeřábkem. Poté starosta J.
Myslín poděkoval za projevenou důvěru pro sebe a pro celý Výkonný výbor. Ještě jednou
žádá, aby všichni pomohli rozvíjet okres. Jednání je ukončeno ve 12.40 hod.

Znění zópisu stvrzují:

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu: >,.ť

/cq<-,,,' '}n-
Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková:, ,,1,. ,,('./3'. !l. r.+


