
Zápis ze shromáždění představitelů sborů 
konaného dne 14.11.2009 v     Lažištích  

Program:
1) Zahájení

2) Volba pracovních komisí

3) Schválení programu

4) Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)

5) Zpráva OKRR

6) Zpráva starostky OSH o činnosti v     roce 2009  

7) Příprava shromáždění delegátů sborů

8) Rozpočet OSH na rok 2010, plán práce OSH na rok 2010

9) Diskuse, vystoupení hostů

10) Přestávka a oběd

11) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení

12) Závěr

ad 1) Zahájení
Zahájení a přivítání představitelů sborů, hostů, členů VV OSH a OKRR, instruktorů a vedení shromáždění se 
ujal  bratr  Vladislav  Ženíšek  co  by  pověřený  VV  OSH  předsedat     tomuto  shromáždění.  Shromáždění 
povstáním a minutou ticha uctilo  památku všech sester  hasiček  a bratrů hasičů,  kteří  během roku navždy 
opustili naše řady.
Poté  vystoupila  starostka  obce  Lažiště  Anna  Pecková,  která  též  všechny  přítomné  uvítala,  poděkovala 
dobrovolným hasičům za jejich práci a popřála jim hodně štěstí. 
Následně o slovo požádal plk. ing. Milan Raba, ředitel  HZS územní odbor Prachatice.  Z důvodů časového 
zaneprázdnění nemohl vystoupit až v diskusi, protože předpokládal že bude odvolán k pracovním povinnostem. 
Hovořil  o  vzájemné  spolupráci  dobrovolných a  profesionálních  hasičů,  o  povodních a  o  svém nástupu do 
funkce. Poděkoval všem za jejich práci. Podrobněji hovořil o dvoudenním školení velitelů které proběhlo ve 
Zbytinách za součinnosti s VV OSH a odbornými radami.

Předsedající  schůze uskutečnil  kontrolní  hlasování (hlasování č.1),  po jehož sečtení  mohla ještě nezvolená 
předsedkyně sčítací komise konstatovat, že shromáždění představitelů je usnášení schopné, a to 61 hlasy.

ad 2  )   Volby pracovních komisí  
Následovala volba pracovních komisí. Ještě nezvolený předsedající přečetl návrhy jednotlivých komisí:
Sčítací komise:

• předsedkyně Petra Hopfingerová, členka VV OSH
• skrutátoři  -  ženy  místního  SDH  (Jana  Mrázová,  Veronika  Podlešáková,  Veronika  Pěstová,  Lenka 

Dočkalová)
Návrhová komise:

• předseda Václav Zaunmüller, náměstek přes mládež
• členové z řad představitelů
Ing.Jiří Aleš - SDH Šumavské Hoštice
Ing. Karel Raichart - SDH Vimperk sídliště Mír



Předsedající shromáždění:
• Vladislav Ženíšek, člen VV OSH

Zapisovatelka a ověřovatelé:
• zapisovatelka Miriam Hůrská, pracovnice kanceláře
• ověřovatelé z řad představitelů
Josef Podlešák - SDH Lažiště
Josef Voldřich – SDH Stachy

Předsedající  oslovil  představitele zda mají  jiný nebo pozměňovací návrh, nikdo neměl a proto dal hlasovat 
(hlasování č.2)
Složení pracovních komisí bylo jednohlasně odhlasováno.

VV OSH navrhnul shromáždění představitelů následující způsob hlasování. Není demokratické, aby síla hlasu 
představitele sboru, který má 4 členy byla stejná jako síla hlasu představitele sboru, který má 160 členů. VV 
OSH navrhnul, aby za každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH, byl sbor při 
hlasování zastoupen jedním hlasem. Počet, nebo-li síla hlasů, je vyjádřena číslovkou na hlasovacím lístku.
Př.: Sbor, který má 10 členů, má na hlasovacím lístku uvedenu 1

Sbor, který má 160 členů, má na hlasovacím lístku uvedenu 4

Předsedající  oslovil  představitele zda mají  jiný nebo pozměňovací návrh, nikdo neměl a proto dal hlasovat 
(hlasování č.3)
Způsob hlasování byl jednohlasně přijat, od tohoto místa dále se již hlasuje sílou hlasů vyznačenou na 
hlasovacím lístku.

ad 3) Schválení programu
Předsedající přečetl představitelům návrh programu jednání.

1) Zahájení
2) Volba pracovních komisí
3) Schválení programu
4) Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)
5) Zpráva OKRR
6) Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2009
7) Příprava shromáždění delegátů sborů
8) Rozpočet OSH na rok 2010, plán práce OSH na rok 2010
9) Diskuse, vystoupení hostů
10) Přestávka a oběd
11) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
12) Závěr

Předsedající  oslovil  představitele zda mají  jiný nebo pozměňovací návrh, nikdo neměl a proto dal hlasovat 
(hlasování č.4)
Program jednání byl jednohlasně schválen.

ad 4)   Zprávy odborných rad (ORM, ORV, ORP a OO)  
Předsedající předával průběžně jednotlivým vedoucím odborných rad slovo, aby přednesli za své rady zprávy o 
jejich činnosti.

ZPRÁVA ODBORNÉ RADY MLÁDEŽ ZA ROK 2009

Jarní kolo hry Plamen 2008-2009 které se konalo 16-17.52009 v Netolicích se zúčastnilo celkem 12  družstev 
starších a 5 družstev mladších. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat SDH Netolice za přípravu soutěže. 



Družstvo MH ze Žernovic a družstvo dorostenek z Vlachovo Březí postoupili na krajskou soutěž do Českého 
Krumlova. Zde zvítězilo družstvo MH ze Žernovic a na druhém místě se umístnili  dorostenky z   Vlachovo 
Březí i zde naši dorostenky jednotlivkyně a dorostenci jednotlivci vyhráli  byli to Kristýna  Ernestová SDH 
Stachy Václav Krotký SDH Žernovice. Tyto dva jmenovaný a kolektiv MH ze Žernovic postoupili na MČR 
konané v Třebíči. I tam si naše družstvo vedlo velmi dobře skončili na 14 místě a Marie Krotká na 7. místě 
v běhu 60m s překážkami,  dorostenka Kristýna Ernestová se umístnila  kolem 20. místa  dorostenec Vaclav 
Krotký pro zranění nestartoval. V letošním roce jsme dostali dotaci ve výši 42.800 rozděleno rovným dílem 
mezi  SDH  Ktiš,  SDH  Netolice,  SDH  Budilov,  SDH  Nová  Pec.  V letošním  roce  se  uskutečnilo  školení 
vedoucích mladých hasičů účast 35 vedoucích a 4 školitelé. Dne 31.10.09 proběhla podzimní část Hry Plamen 
2009-2010.toto kolo bylo pořádáno na stadionu ve Vlachově  Březí .  Tohoto podzimního  kola se zúčastnilo 
12 družstev starších 9 družstev mladších 2 dorostenci 1 dorostenky 7 jednotlivců. SDH Vlachovo  Březí patří 
dík za organizaci při této akci.  

 Děkuji za pozornost Jaroslav Vlas, vedoucí ORM

Zprávu o činnosti ORV

Zpráva o činnosti odborné rady velitelů k 14.11.2009
Činnost ORV v roce 2009 byla opět zaměřena jak na odbornou přípravu jednotek PO tak i na sportovní soutěže 
v požárním sportu. Během letošního roků se uskutečnilo více než 7 jednání rady.První jednání bylo dne 4.3. a 
zabývalo se přípravou okrskových kol soutěže.Byl také stanoven termín okresního kola a informace o poradě 
pro  soutěž  v C.Krumlově.Další  jednání  dne  8.4.  bylo  zaměřeno  na  upřesnění  pravidel  okrskových  kol  a 
okresního kola.Termín okresního kola byl stanoven na 30.5.Jednání rady velitelů dne 20.5.zhodnotilo setkání 
velitelů a bylo také provedeno rozlosování družstev pro okresní kolo.Další jednání rady se uskutečnilo dne 1.7. 
a projednalo přípravu pro dvoudenní školení všech velitelů jednotek PO v okrese.Termín tohoto školení byl 
dohodnut  na 11 a  12.9.Zároveň byla  zhodnocena  činnost  zasahujících  jednotek při  povodních a to  zvláště 
jednotek PO V, které velice účinně zasahovaly.

Další jednání dne 12.8 a 26.8 byly zaměřeny na přípravu dvoudenního školení  ve Zbytinách.Příprava této 
náročné  akce  vyžadovala  mnoho  hodin  a  práce  protože  se  jednalo  o  velkou  akci  na  volném prostranství 
s učebnami  ve  stanech  .Stravování  pro  všechny  velitele  nebylo  také  jednoduchou  záležitostí.Bylo  nutné 
připravit a sestavit z přítomných velitelů 4 čety a připravit jim potřebnou náplň.

Poslední zasedání ORV se uskutečnilo dne 7.10. a zhodnotilo dvoudenní odbornou přípravu všech přítomných 
velitelů PO.Tuto akci lze hodnotit jako zdařilou a to i přes všechny problémy, které jak přípravu tak i průběh 
provázely.Přání přítomných velitelů je takové, že by se mělo v podobných akcí pokračovat.Celá akce se zdařila 
také proto, že šlo o vzájemnou spolupráci mezi OSH a UO HZS Prachatice
.
Odborná rada velitelů při OSH Prachatice bude i v roce 2010 pokračovat v těch oblastech činnosti tak jako 
v letošním  roce  a  i  v minulých  letech.Po  zkušenostech  z loňského  roku  kdy  v okrese  Prachatice  proběhlo 
krajské kolo soutěže v požárním sportu tak z letošního roku a to z organizování dvoudenní odborné přípravy 
velitelů jednotek PO lze konstatovat, že jsme schopni zajistit i náročné akce.   

Rokůsek František, vedoucí ORV  

Zprávu o činnosti ORP a OO

V části prevence jsme se v radě dohodli, že se pokusíme reagovat na Metodický pokyn starosty SH ČMS, 
proškolit preventisty. Po dva roky probíhaly  různé výzvy na sbory a výsledek je 25 proškolených preventistů 
SH ČMS III stupně. Dále jsme se podíleli na popularizaci a propagaci dětské soutěže Pžární ochrana očima 
dětí. Celkem se z okresu Prachatice zapojilo 337 dětí z devíti MŠ, osmnácti ZŠ a jednoho Dětského útulku.



 V části ochrany obyvatelstva jsem na jaře inicioval schůzku vedoucích rad v rámci jihočeského kraje, která 
zasedala 23.3. v Písku.  Zjistil jsem, že improvizují všichni. 23.5. jsme se s manželkou zúčastnili konference, 
která se konala v Poděbradech, pořádal jí HZS ČR pod názvem Den poté. Byla zde řešena situace která nastává 
bezprostředně  po  povodních.  Generál  Štěpán  se  zde  zmínil  o  předurčených  JPO V.  Tyto  budou vybrány, 
proškoleny a následně vybaveny technikou ze skladů CO. Jedná se o dekontaminační linku, osvětlovací a jiné. 
Bylo zde řečeno, že nejhorší situace nastala při povodních na Moravě, kdy tato technika ležela ve skladech, 
bylo ji v terénu zapotřebí, ale neměl ji kdo obsluhovat.  Koncem června jsem přišel s myšlenkou udělat školení 
velitelů, dvoudenní pod stany a zahrnout do něho  Ochranu obyvatelstva. Musím zde říci, že jsem nemusel 
nikoho z rad ani výkonného výboru přesvědčovat i když se zpočátku pod stany všem nechtělo. Času na přípravu 
bylo hodně málo. Chci zde poděkovat panu Plk. Ing. Milanu Rabovi řediteli HZS územní odbor Prachatice, 
který od samého počátku tuto akci  plně podporoval a zařídil nám úplný přepych ohledně teplé vody, lůžek, 
elektrifikace tábora, přednášek atd.. Určitě jsme byli s takto pojatým školením první v jihočeském kraji, možná 
i v Čechách.

Děkuji za pozornost Jan Fiedler vedoucí ORP a OO

Předsedají vyhlásil patnáctiminutovou přestávku na kouření.

ad 5) Zprávu o činnosti OKRR
Předsedající  předal slovo bratru Jiřímu Pohanovi,  předsedovi OKRR aby seznámil  představitelé  z kontrolní 
činností na našem okrese v průběhu roku 2009.
Zpráva nebyla odevzdána ani v písemné ani v elektronické podobě, jedná se o stručný přepis.
OKRR se během roku 2009 pravidelně scházela v kanceláři OSH. Započala podrobnou inventuru, která bude 
dokončena do 31.12.2009. Byla přítomna i na schůzích VV OSH. OKRR neshledala v hospodaření OSH žádné 
chyby ani nedostatky.
vedoucí OKRR Jiří Pohan 

ad 6) Zprávu o činnosti OSH Prachatice 

Dobrý den sestry hasičky, bratři hasiči

K datu 9. 11. 2009 má OSH Prachatice 110 sborů v nichž působí 4771 dobrovolných hasičů. Za rok by nás 
mohlo být 111 sborů. Hasiči ve Smrčné usilují o znovuzřízení sboru. Proběhla již úvodní jednání o stanovení 
termínu  ustanovující  schůze,  zhotovení  razítka  a  dalších  potřebných  kroků.  V rámci  okresu  Prachatice  ve 
sborech pracuje 28 dětí předškolního věku. S družstvem přípravky pracují ve Svaté Maří a ve Vlachově Březí. 
Stalo  se  pravidlem,  že  pro  nás  přípravky připraví  svá  vystoupení  v rámci  podzimního  a  jarního  kola  hry 
Plamen.  

jednání VV KSH
27. 1. 2009
12. 5. 2009
3. 9. 2009
23. 10. 2009 v rámci školení rozhodčích mládeže a dorostu pořádaného KSH

porady a školení v rámci Jihočeského kraje
7. 3. 2009 – soutěže dospělých
21. 3. 2009 – soutěže mládeže
krajského školení rozhodčích mládeže a dorostu ve dnech 23. -24. 10. 2009

jednání shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
dne 18. 4. 2009



ve dnech 16. -17. 9. 2009

školení starostů KSH a OSH s členů VV SH ČMS v Přibyslavi
4. 4. 2009

v rámci jednotlivých SDH okresu Prachatice jsem jako starostka navštívila
VVH Dolany, VVH Výškovice, VVH Zdíkov, VVH Svatá Maří
oslavy v Onšovicích, oslavy ve Vlachově Březí, oslavy v Benešově Hoře
ostatní členové VV OSH se účastnili VVH sborů v rámci svých okrsků pokud o to byli požádáni

Nejela jsem:
30.5.2009 530 let města Vimperk
27.6.2009 100.výročí založení sboru do Němčic
22.8.2009 120.výročí založení sboru ve Svaté Maří
29.8. 2009 Lhenice

školení v rámci okresu:
- 28. 3. 2009 jsme v Žernovicích školili minima a vedoucí II (23 x uděleno minimum, 8x uděleno VEDOUCÍ 
II)
 - 23. 5. 2009 na OSH proběhlo školení hospodářů
- 4. 4. 2009 školení rozhodčích požárního sportu
- 11.-12. 9. 2009 ve Zbytinách proběhlo dvoudenní školení velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů
- 9. 10. 2009 školení strojníků

jednání VV OSH Prachatice
6 řádných jednání
19.2.2009, 22.4.2009, 17.6.2009, 19.8.2009, 21.10.2009, 11.11.2009 
2 pracovní schůzky (zajištění shromáždění představitelů)
2.9.2009, 6.10.2009

postupová kola v požárním sportu:
okrskové  soutěže proběhly  ve  všech  osmnácti  okrscích,  do  dnešního  dne  okrsek  Strunkovice  neodevzdal 
výsledkovou  listinu  z tohoto  kola  a  znemožnil  tak  statistické  uzavření  v rámci  OSH.  Prosím  představitele 
okrsku, aby tuto záležitost neprodleně uvedli do pořádku z důvodu toho, že OSH bude odevzdávat hlášení na 
ústředí a statistika soutěží je jeho součástí.
30. 5. 2009 proběhla na Tatranu v Prachaticích okresní soutěž. Pro nepřízeň počasí  jsme byli  donuceni 
z důvodu bezpečnosti vyřadit běžecké disciplíny, běhy na 100m s překážkami a štafety 4x100m.
Soutěže se zúčastnilo 21 družstev mužů a 4 družstva žen.
MUŽI I  - Žernovice
MUŽÍ II – Budilov
ŽENY I – Oseky
ŽENY II – Vlachovo Březí    
 - oblastní kola probíhal v roce 2009 v Českém Krumlově a okres Prachatice měl v družstvech mužů a žen tři 
zástupce. A to z důvodu toho, že ženy z Vlachova Březí na oblast postoupily nikoliv jako vítězky okresního 
kola, ale jako obhájci titulu krajského přeborníka z roku 2008. Oprávněné právo postupu získaly ženy z Osek. 
V mužích náš okres zastupovalo družstvo Onšovic z třetího místa  v okresním kole po té,  co vítěz družstvo 
z Žernovic  a  druhý  v pořadí  družstvo  Budilova  odmítli  okres  reprezentovat.  Jak  ženy  z  Osek  tak  muži 
z Onšovic sice nezískali  medailové  pozice ale  naplnily  myšlenku že není  důležité  vyhrát,  ale  zúčastnit  se. 
Věřím že své zkušenosti z letošního roku zúročí v roce následujícím. Ženy z Vlachova Březí získaly celkové 
druhé místo s nejlepším požárním útokem ve své kategorii.
Okres Prachatice měl v roce 2009 své zástupce i na MČR. Hattrick v účasti na MČR pro náš okres vybojovaly 
6.6.2009  na  oblasti  mladí  hasiči  z Žernovic.  Tři  poslední  roky  po  sobě  to  byly  vždy  mladí  hasiči 



z prachatického okresu kdo reprezentoval Jihočeský kraj na MČR. Žernovickým za to patří velký dík a to nejen 
dětem, ale i všem vedoucím především pak Václavovi Zaunmüllerovi.
Prvenství na oblastním kole pro náš okres získali ještě v jednotlivcích Kristýna Erstová a Václav Krotký

Pohárové soutěže pořádané OSH: tak zvaná PHL
Vimperk,  Vlachovo  Březí,  Budilov,  Noční  v Prachaticích,  Ktiš,  Denní  v Prachaticích  pro  kategorie  muži-
dorostenci, ženy-dorostenky a bez nočního poháru v Prachaticích pro kategorii mladých hasičů.
Soutěže se zúčastnilo 22 družstev mužů, 9 družstev žen, 16 družstev dětí. PHL liga je určena pro sbory které 
nemohou nebo nechtějí investovat horentní finanční prostředky do sportovního vybavení. Běhá se na jednotnou 
mašinu dle pravidel požárního sportu. Sbory se tak mohou zúčastnit soutěží aniž by zbrojili do sportovního 
vybavení a tyto prostředky mohou využít na vybavení v požární ochraně což by měla být priorita dobrovolných 
haisčů
V kategorii mužů zvítězili Vitějovice před Šipounem a Oseky
V kategorii žen první dvě místa získaly ženy z Vlachova Březí před Oseky
V kategorii mladí hasiči zvítězilo družstvo Šipouna před Vitějovicemi a Žernovicemi

V rámci okresu Prachatice VV OSH řešil dvě záležitosti
bratr Traxler požádal o vysvětlení proč nebyl nominován na rozhodčího na oblastní kola v požárním sportu a 
zástupci rady ŠHL požádali o finanční přípěvek pro družstva která se v ŠHL umístila na předních stránkách 
oběma bylo odpovězeno a v obou případech tuto záležitost řešil VV OSH v rámci svých jednání a obě jsou 
řešeny v zápisech z těchto jednání.

Malá rekapitulace:
Co mě trápí v rámci okresu
časomíra – časomíra je majetkem okresu a její hodnota je 170.000,-Kč. Není možno aby šla z ruky do ruky. 
Musí být jedna zodpovědná osoba která jí bude mít na starosti a bude za ní odpovídat. Po úvodních snahách 
umístit časomíru do Vacova, Prachatic a Oseka časomíra skončila zase ve Vlachově Březí. Vůbec se nebráním 
tomu, ba naopak, aby si jí někdo vzal, aby zase nevzniklo nepravdivé tvrzení že všechno skončí ve Vlachově 
Březí. Musí si jí ovšem převzít zajistit postupové soutěže v rámci OSH a jednotlivé soutěže PHL a ve volných 
termínech s ní může jet kamkoliv. 
přenos informací – informace z OSH na jednotlivé sbory mají přenášet instruktoři. Je pro mě šokující zjištění, 
když  ve  středu  před  konáním shromáždění  představitelů  náhodně  prověřuji  u  některých  u  instruktorů  zda 
přenesli informace o konání shromáždění na své sbory a jeden z instruktorů mi sdělí, že mu již téměř půl roku 
nefunguje email. Předpokládala bych, že pokud je někdo odpovědný za spojení mezi okresem a sbory a moje 
spojení s ním je závislé na emailu, že mi sdělí skutečnost že není ve spojení. Bohužel se tak nestalo. Spojení 
s některými instruktory je bezproblémové s některými trochu horší a z některými bohužel nemožné.
nedodělané stránky OSH – přešli  jsme na placené  stránky a  tak by měli  být  snadněji  dostupné.  S jejich 
obsahem  nejsem  spokojena.  Od  nového  roku  by  si  vedoucí  odborných  rad  měli  sami  předávat  zápisy  a 
informace správci stránek a mě tak zbude čas, abych konečně stránky doladila. 
složení  funkce  vedoucího  odborné  rady  velitelů  bratra  Franiška  Rokůska  st.  –  bratra  Rokůska  jsem 
doslova uprosila aby se mnou spolupracoval ještě jedno volební období. On svolil a já si myslela že zůstane i ve 
své funkci vedoucího odborné rady. Na posledním jednání VV OSH tomuto orgánu sdělil že zůstane členem 
VV OSH pokud bude zvolen shromážděním delegátů ale funkci vedoucího ORV již vykonávat nechce. Nastala 
tak nelehká situace jak tuto záležitost vyřešit. Jan Marek tuto funkci odmítl z důvodu zaneprázdnění a tak pro 
výkonný výbor připadal jako další jediný vhodný kandidát z lidí jenž si navrhnul  na svojí kandidátku pouze Jan 
Fiedler. Z tohoto důvodu byl osloven do funkce vedoucího ORP a OO bratr Josef Žižka ze Zdíkova a já se mu 
tímto omlouvám. Neprojednala jsem to s ním v dostatečném předstihu, ale tato situace pro mě byla od středy 
novou. Z tohoto místa říkám, že panu Rokůskovi nedám pokoj a budu škemrat a prosit a třeba si kleknu aby 
ještě ve své funkci jedno volební období setrval a to i z důvodu toho, že se mnou doma nemluví manžel.    

Co mě těší v rámci OSH
hattrick v kategorii mladých hasičů v účasti na MČR – jde o velký úspěch 



započatá  podrobná  inventura jejímž  úkolem bylo  provedení  očíslování  a  popsání  majetku  OSH a  jeho 
podrobný soupis. Při inventuře se našli věci které jsme už delší dobu postrádali. A to mě utvrdilo v tom, že to 
mělo význam. Zbývá dodělat část skladu. 
přechod na placené webové stránky – jsou rychleji a snadněji přístupné pro naše členy
to že v rámci OSH hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem – jak uslyšíte v následující zprávě o rozpočtu na 
rozdíl od naší vlády mi hospodaříme s kladným schodkem rozpočtu
dvoudenní jarní kolo hry Plamen – po dlouhé době se nám podařilo uspořádat jarní kolo hry Plamen na dva 
dny.  Zbyl  nám tak  prostor  s dětmi  si  hrát  a  uspořádat  pro ně  i  doplňkový program.  Jarní  kolo se  konalo 
v Netolicích a kdo tam s námi byl,  myslím že nemůže říct  nic jiného, než že to bylo perfektní stejně jako 
dvoudenní školení velitelů.  To je poslední věc která mi udělala velkou radost v rámci okresu. A pokud pan 
ředitel říkal že tuto akci snad nebo možná zachováme, tak já říkám za okres že určitě ať již s účastí a podporou 
HZS nebo bez nich. 

Krátkodobý výhled
- dokončení podrobné inventury
- vytvoření archivu sportu kdy bude postupováno od roku 2009 zpětně kam až to budou umožňovat podklady 
dostupné na OSH

děkuji za pozornost
Helena Fiedlerová 
starostka OSH Prachatice

ad 7) Příprava shromáždění delegátů sborů
Předsedající  znovu  předal  slovo  sestře  starostce,  aby  seznámila  představitelé  s návrhem  podkladů  pro 
shromáždění delegátů sborů.
Sestra starostka požádala představitelé, aby si z podkladů vytáhli přílohu č.4. 

PŘÍLOHA Č.4

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ Č.7

Příprava shromáždění delegátů sborů:

VV OSH Prachatice navrhuje shromáždění představitelů sborů následují:

I. Stanovit usnesením:
1) Termín konání shromáždění delegátů sborů na 27. 3. 2010, místem konání kulturní dům v Lažištích.
2) Že kandidáti do funkcí v orgánech OSH vzejdou z návrhů jednotlivých okrsků a z návrhu stávajícího VV 
OSH PŘÍLOHA Č.3.
3)  Svoláním  shromáždění  delegátů  sborů  následujícím  způsobem:   Prostřednictvím  pracovnice  kanceláře 
pomocí  emailové  pošty  (nezapomeňte  své  aktuální  adresy  uvést  do hlášení!!!).  U sborů  které  email  na 
hlášení o činnosti SDH za rok 2009 neuvedou, nebo ho nemají již uveden z předešlého období,  svolat tyto 
sbory prostřednictvím instruktorů. 
4) Klíč poměru počtu delegátů k počtu členů následujícím způsobem:
- na každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH jeden delegát
- z organizačních a finančních důvodů sbory s větším počtem delegátů budou zastoupeni jedním delegátem a 
počet (síla hlasů) bude vyjádřena na hlasovacím lístku delegáta číslovkou
- sbory v jejichž členské základně je evidováno více jak 10 žen mohou být zastoupeny delegátkou
- sbor bude v takovém případě mít delegáta a delegátku a síla hlasů bude rozdělena na půl (v případě že síla 
hlasů nebude dělitelná dvěma bezezbytku na dvě celá čísla,  obdrží delegátka hlasovací lístek s číslovkou o 



jednu vyšší než delegát). Pokud sbor delegátku nezvolí, bude mít pouze delegáta na jehož hlasovacím lísku 
bude číslovkou vyznačena celá síla hlasů. 
Př: SDH Volary má celkem 201 členů z nichž je 42 žen.
Sbor bude na shromáždění delegátů sborů zastoupen  jedním delegátem s hlasovacím lístek na kterém bude 
vyznačena  číslovka  2  a  jednou  delegátkou s hlasovacím  lístkem  na  kterém  bude  vyznačena  číslovka  3. 
V případě že bude mít pouze delegáta tak na jeho hlasovacím lístku bude vyznačena číslovka 5. Stav členské 
základny bude posouzen k datu 28. 2. 2010.

II. Navrhnout shromáždění delegátů sborů následující v rámci sestavení podkladů pro jeho jednání a 
rozhodování:
1) počet členů VV OSH Prachatice roven  13 členům (každý pracovní obvod zastoupen minimálně jedním 
členem)
Starostka znovu ujistila představitele že nebude docházet k násilnému slučování okrsků. Vzniknou pracovní 
obvody které  budou mít  zastoupení  ve  VV OSH.  Při  plánovaném slučování  okrsků byla  sledována  jejich 
funkčnost,  zastoupení  ve  výkonných orgánech okresu,  počet  sborů  v okrsku a  zda  mají  sbory mezi  sebou 
v okrsku JPO II, nebo JPO III. Toto zachycuje PŘÍLOHA Č.1, kdy v levé části jsou údaje před sloučením a 
v pravé po sloučení. Po zahájení jednání v okrscích o plánovaném slučování starostka pochopila, že okrsky 
zastávají také mimo jiné funkci jakési rodiny. Násilné slučování by proto nebylo vhodné. Proběhne pouze tam, 
kde budou sbory sami chtít. Pracovní obvody nebudou v rámci vertikálního členění organizace jeho složkou a 
proto si nebudou volit své výkonné orgány.
2) počet náměstků starosty OSH Prachatice roven 2 náměstkům 
1.náměstek (vnitroorganizační záležitosti, zastoupení starosty v nemoci a nepřítomnosti) 
2.náměstek (náměstek přes mládež, mládež je tak specifická a tak náročná oblast, že je zde nutná dělba práce 
mezi náměstka a vedoucího ORM, toto se navíc v současnosti osvědčilo, a tak není důvod to měnit)
3) obory činnosti odborných rad
ORM- odborná rada mládeže – vedoucí volen z řad ORM
ORV – odborná rada velitelů – vedoucí Jan Fiedler 
ORPaOO – odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva – vedoucí Josef Žižka
4) počet členů OKRR roven 5
PŘÍLOHA Č.2 
5) aby veškeré volby a potvrzení do funkcí proběhly veřejnou volbou (aklamací), nikoliv tajnou volbou a to 
především z důvodů časových
6) odvod členských příspěvků z SDH na OSH za člena staršího 18 let 80,-Kč a za člena mladšího 18 let 25,-Kč
7) Program jednání shromáždění delegátů:
NÁVRH
1) Zahájení
2)  Volba  pracovních  komisí  (pracovní  předsednictvo,  návrhová  komise,  sčítací  komise,  zapisovatel  a 
ověřovatelé)
3) Schválení programu
4) Schválení volebního a jednacího řádu
5) Zprávy o činnosti OSH za období 2005-2009 (ORM, ORV, ORP a OO)
6) Zpráva OKRR za období 2005-2009
7) Zpráva starostky OSH o činnosti za období 2005-2009
8) Program činnosti OSH do roku 2015
9) Volba starosty, náměstků starosty, dalších členů výkonného výboru, předsedy a členů OKRR, potvrzení do 
funkcí vedoucích odborných rad
10) Volba delegátů na Sjezd SH ČMS
11) Diskuse, vystoupení hostů
12) Přestávka a oběd
13) Ocenění
14) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, diskuse a následné schválení
15) Závěr



PŘÍLOHA Č.1

JPO II a III          v 
okrsku

zastoupení ve VV 
OSH 

2005-2009

počet 
okrsků okrsky 2005-2009 pracovní obvody 2010-2014

obvod
zastoupení ve VV 

OSH 
2010-2014 návrh

JPO II a III          v 
obvodu

Volary 
Horní Vltavice

Rokůsek František 
Vlas Jaroslav 1 Volary 7 Volary 7 1 Rokůsek František

Volary 
Horní Vltavice 

Nová Pec
Zdíkov 

Borová Lada bez zastoupení 2 Zdíkov 8 Zdíkov 8 2 Žižka Josef Zdíkov 
Borová Lada

Vimperk bez zastoupení 3 Vimperk 6 Vimperk 6 3 Ing. Raichart Karel Vimperk

Lažiště bez zastoupení 4 Lažiště-Šumavské Hoštice 
11 Lažiště-Šumavské Hoštice 11 4 Ing. Aleš Jiří Lažiště

Stachy bez zastoupení 5 Stachy 4 Stachy-Vacov 10 5 MVDr. Roučka 
Michal

Vacov 
StachyVacov bez zastoupení 6 Vacov 6

Čkyně bez zastoupení 7 Čkyně 5 Čkyně-Bohumilice 9 6 Kainc Josef Čkyně 
Svatá MaříSvatá Maří bez zastoupení 8 Bohumilice 4

Vlachovo Březí Fiedlerová Helena 
Fiedler Jan 9 Vlachovo Březí 7

Vlachovo Březí-Tvrzice-Husinec 
17 7 Fiedlerová Helena 

Fiedler Jan Vlachovo Březíbez JPO II a III Pohan Jan 10 Zálezly 7
bez JPO II a III bez zastoupení 11 Husinec 3

Strunkovice bez zastoupení 12 Strunkovice-Dub 7 Strunkovice-Dub-Hracholusky 12 8 Prokop Stanislav Strunkovicebez JPO II a III bez zastoupení 13 Hracholusky 5
bez JPO II a III Zaunmuller Václav 14 Nebahovy 4

Nebahovy-Prachatice 7 9 Hopfingerová Petra 
Zaunmuller Václav bez JPO II a IIIbez JPO II a III

Vodička Stanislav 
Ženíšek Vladislav 

Hopfingerová Petra
15 Prachatice 4

Lhenice 
Ktiš bez zastoupení 16 Lhenice 10 Lhenice 11 10 Pecka Petr Lhenice 

Ktiš
Netolice Marek Jan 17 Netolice 7 Netolice-Malovice 12 11 Marek Jan Netolicebez JPO II a III bez zastoupení 18 Malovice 5

      
zvolený vedoucí 

ORM  



PŘÍLOHA č.2

Poradní a kontrolní orgány OSH Prachatice
název 
orgánu období 2000-2004 období 2005-2009 období 2010-2014 návrh

O
D

B
O

R
N

Á
 R

A
D

A 
M

LÁ
D

E
ŽE

Vlas Jaroslav SDH Volary Vlas Jaroslav SDH Volary

Bude vytvořena po aktivu vedoucích mládeže, 
který ji zvolí ze svých řad, samotná rada si pak ze 

svých členů zvolí vedoucího odborné rady

Rokůsek František ml. SDH Volary Rokůsek František ml. SDH Volary
Běle Josef SDH Prachatice Běle Josef SDH Prachatice
Fischerová Marie SDH Žernovice Zaunmüller Václav SDH Žernovice
Jiráň Jan SDH Staré Prachatce Jiráň Jan SDH Staré Prachatce
Hes Jan SDH Dolní Kožlí Hes Jan SDH Dolní Kožlí
Tesař František SDH Chroboly Tesař František SDH Chroboly

O
D

B
O

R
N

Á
 R

A
D

A
 V

EL
IT

EL
Ů

Rokůsek František Volary JPO II Rokůsek František Volary JPO II Fiedler Jan Vlachovo Březí JPO III
Vávra Jiří Netolice JPO II Vávra Jiří Netolice JPO II velitel sboru Zdíkov JPO III
Pfeffer Jiří Strunkovice JPO III Pfeffer Jiří Strunkovice JPO III velitel sboru Strunkovice JPO III
Fischer Václav Žernovice JPO V Marek Jan Netolice JPO II velitel sboru Netolice JPO II
Majer Miloš Lhenice JPO III Majer Miloš Lhenice JPO III velitel sboru Lhenice JPO III
Molitor Miroslav Vacov JPO III Molitor Miroslav Vacov JPO III velitel sboru Vacov JPO III
Šanda František Hracholusky JPO V Jiráň Jan Vitějovice JPO V velitel sboru Lažiště JPO III
Šochman Miloslav Zdíkov JPO III Fencl František Lhenice JPO III velitel sboru Čkyně JPO III
Fiedler Jan Vlachovo Březí JPO III Fiedler Jan Vlachovo Březí JPO III velitel sboru Volary JPO II
Vodička Stanislav Prachatice JPO V Vodička Stanislav Prachatice JPO V velitel sboru JPO V
Voldřich Josef Stachy JPO II Voldřich Josef Stachy JPO II velitel sboru JPO V

O
D

B
O

R
N

Á 
R

A
D

A
 P

R
E

V
E

N
C

E
 

A
 O

C
H

R
A

N
Y

 
O

B
Y

VA
TE

LS
TV

A

Vondres Josef Prachatice JPO V Fiedler Jan Vlachovo Březí JPO III Žižka Josef Zdíkov JPO III
Novotný Jan Vimperk JPO II Novotný Jan Vimperk JPO II velitel sboru Vimperk JPO III
Švec Stanislav Čkyně JPO III Kainc Josef Čkyně JPO III velitel sboru Svatá Maří JPO III
Švec Zdeněk Strunkovice JPO III Švec Zdeněk Strunkovice JPO III velitel sboru Nová Pec JPO III
Scherer František Štítkov JPO V Škopek Zdeněk Vimperk JPO II velitel sboru Ktiš JPO III
  Žižka Josef Zdíkov JPO III velitel sboru Borová Lada JPO III
    velitel sboru Horní Vltavice JPO III
    velitel sboru Stachy JPO III
    velitel sboru JPO V
    velitel sboru JPO V



K
O

N
TR

O
LN

Í 
R

EV
IZ

N
Í R

A
D

A

Pohan Jiří SDH Zálezly Pohan Jiří SDH Zálezly Ing. Raichart Karel SDH Sídliště - Vimperk
Doležal Josef SDH Netolice Scherer František SDH Štítkov Scherer František SDH Štítkov
Haisl František SDH Netolice Plouhar František SDH Netolice Hess Václav SDH Dolní Kožlí
Marek Josef SDH Malovice Marek Josef SDH Malovice Čabrádková Markéta SDH Staré Prachatice
Váňa Jiří SDH Běleč Váňa Jiří SDH Běleč Pohan Jiří SDH Zálezly
  Čabrádková Markéta SDH St.Prachatice   

PŘÍLOHA Č.3

Výkonné orgány OSH Prachatice

období 2000-2004 období 2005-2009 období 2010-2014 návrh VV OSH
Harvalík Josef SDH Lažiště starosta Harvalík Josef SDH Lažiště starosta Fiedlerová Helena SDH Vl. Březí starostka
Rokůsek 
František SDH Volary vedoucí ORV

Fiedlerová 
Helena SDH Vl. Březí 1.náměstek Hopfingerová Petra SDH St. Prachatice 1.náměstek

Schérer 
František SDH Štítkov člen VV OSH

Zaunmuller 
Václav SDH Žernovice 2.náměstek Zaunmuller Václav SDH Žernovice 2.náměstek

Vávra Jiří
SDH Petrův 
Dvůr člen VV OSH

Rokůsek 
František SDH Volary vedoucí ORV Fiedler Jan SDH Vl. Březí vedoucí ORV

Vlas Jaroslav SDH Volary vedoucí ORM Fiedler Jan SDH Vl. Březí
vedoucí 
ORPaOO Žižka Josef SDH Zdíkov

vedoucí 
ORPaOO

Ing. Stan. 
Vodička

SDH 
Prachatice člen VV OSH Vlas Jaroslav SDH Volary vedoucí ORM zvolený ORM vedoucí ORM

Vondres Josef
SDH 
Prachatice

vedoucí 
ORPaOO

Ing. Stan. 
Vodička SDH Prachatice člen VV OSH Marek Jan SDH Netolice člen VV OSH

Ženíšek 
Vladislav SDH Chroboly člen VV OSH Ženíšek Vladislav SDH Chroboly člen VV OSH Prokop Stanislav

SDH Strunkovice nad 
Bl. člen VV OSH

Pohan Jiří SDH Zálezly předseda OKRR Marek Jan SDH Netolice člen VV OSH Rokůsek František SDH Volary člen VV OSH
   Pohan Jiří SDH Zálezly předseda OKRR Kainc Josef SDH Čkyně člen VV OSH

     

zvolena shrom. 
představitelů do 

uprázdněné 
funkce 

15.11.2008

Ing. Aleš Jiří
SDH Šumavské 
Hoštice člen VV OSH

   
Hopfingerová 
Petra

SDH 
St.Prachatice Pecka Petr

SDH Třešňový 
Újezdec člen VV OSH

     
MVDr.Roučka 
Michal SDH Vacov člen VV OSH

     Ing. Raichart Karel
SDH Sídliště - 
Vimperk předseda OKRR

 vedení OSH Prachatice, složené ze starosty, náměstků a vedoucích odborných rad



Předsedající oslovil představitele zda mají jiný nebo pozměňovací návrh ohledně připravených podkladů 
pro shromáždění delegátů sborů, nikdo neměl a proto dal hlasovat (hlasování č.5)
Příprava podkladů pro shromáždění delegátů sborů byla jednohlasně odhlasována.

ad 8) Rozpočet OSH za rok 2009 a plánovaný rozpočet OSH na rok 2010

Získané příjmy k 10.11.2009
Členské příspěvky 323 840,- Kč
Sponzorský dar na PHL 2 000,- Kč
Za vyznamenání a čl. průkazy od jednotlivých sborů 36 296,- Kč
Pronájem techniky 6 000,- Kč
Provize HVP 13 192,- Kč
Dotace MV – mzdy 51 800,- Kč
Dotace MŠMT – provoz OSH 16 000,- Kč
Dotace MŠMT – činnost SDH 42 800,- Kč

Očekávané příjmy do konce roku 2009
Dotace KSH – činnost mládeže 13 200,- Kč
Dotace MV – odborná příprava 5 000,- Kč
Dotace MV – požární sport 10 800,- Kč
Dotace MV – Plamen a soutěž dorostu 6 900,- Kč
Dotace MŠMT – vzdělání 7 808,- Kč
Za vyznamenání cca 10 000,- Kč
Celkem cca 545 636,- Kč

Výdaje do 10.11.2009
Vyplacená dotace z r.2008 MŠMT MTZ - 12 325,- Kč
Odvod členských příspěvků na ústředí - 79 410,- Kč
Vyplacené dotace MŠMT – činnost SDH - 42 800,- Kč
Příspěvky na reprezentaci (Žernovice, Vl. Březí) - 7 000,- Kč
Jarní kolo hry Plamen - 30 805,50 Kč
Okresní kolo požárního sportu - 13 936,- Kč
PHL - 23 467,- Kč
Odměny PO očima dětí - 1 987,- Kč
Školení rozhodčích požárního sportu - 570,- Kč
Školení vedoucích a instruktorů MH - 4 000,- Kč
Školení velitelů JPO - 15 165,- Kč
Pro děti (hadice, odměny, startovní čísla) - 15 558,- Kč
Medaile, odbornostní odznaky a čl. průkazy - 45 353,- Kč
Oprava a pojištění časomíry - 6 214,- Kč
Provoz kanceláře - 176 352,- Kč
( zahrnuje:  mzdy,  daně ze mzdy,  provoz mobilního  telefonu,  internetu  a pevné linky,  nákup nového 
vybavení  kanceláře  tj.skříně  a  židle,  fotoaparát,  kancelářské  potřeby,  zpráva  webu,  cestovní  příkazy, 
výpočetní technika, PC programy a jejich údržba, občerstvení atd. )

Předpokládané výdaje do konce roku 2009
Provoz mobilního telefonu, internetu a pevné linky cca - 2 700,- Kč
Setkání představitelů 14.11.20009 (občerstvení, ubrusy) - 5 000,- Kč
Celkem cca - 482 642,50 Kč

Pro  příští  rok  bychom  chtěli  rozpočet  zachovat  ve  stejné  výši.  Oproti  letošnímu  roku  je  plánován 
mimořádný výdaj ve výši 10 000,-Kč na zajištění  shromáždění  delegátů při  jarních volbách.  Sníží  se 
náklady  na  pracovnici  kanceláře  o  10 000,-  Kč  a  starostka  věnuje  10 000,-Kč  ze  svého  finančního 
ohodnocení do PHL. 



VV OSH dále navrhuje výše finančních částek, které mohou výkonné orgány OSH uvolnit z prostředků 
OSH,  aniž  by  byly  zahrnuty  ve  schváleném  rozpočtu  pro  rok  2010  a  bez  předešlého  projednání 
s rozhodovacími orgány OSH.
starostka OSH – 5.000,-Kč
vedení OSH – 10.000,-Kč
VV OSH- 15.000,-Kč
VV OSH po schválení OKRR – 20.000,-Kč
pouze s předešlým souhlasem rozhodovacích orgánů – všechny částky nad 20.000,-Kč
Děkuji za pozornost Miriam Hůrská, pracovnice kanceláře OSH

Předsedající oslovil představitele zda mají jiný nebo pozměňovací návrh ohledně rozpočtu za rok 2009, 
ohledně rozpočtu pro rok 2010 a ohledně částek které mohou výkonné orgány uvolnit z prostředků OSH 
bez předešlého projednání rozhodovacích orgánů, nikdo neměl a proto dal hlasovat (hlasování č.6)
Vše bylo jednohlasně odhlasováno.

Předsedající poprosil představitelé aby si vzali z podkladů PŘÍLOHA Č.5, a seznámil je se zaměřením 
činnosti OSH do roku 2015. Plám činnosti na rok 2010 bude vycházet z tohoto plánu.

PŘÍLOHA Č.5

BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ Č.7, Č.8

Zaměření činnosti OSH Prachatice do roku 2015 „návrh“
I. Úloha dobrovolného hasiče
1) Zaměřit se na jednání s obecními úřady v působnosti našeho okresu. Zdůrazňovat při jednání úlohu 
dobrovolných hasičů a nemožnost oddělování výjezdové jednotky od sborů dobrovolných hasičů. Podílet 
se v rámci možností na připravovaných legislativních změnách v rámci požární ochrany. Poukazovat na 
maximální nasazení dobrovolných hasičů s vynaložením minimálních finančních prostředků. 
2)  Přispět  připomínkami  a  námitkami  při  tvorbě  nových  stanov  SH  ČMS  na  všech  organizačních 
úrovních. Sledovat situaci na webových stránkách ústředí a podklady poskytované OSH. 
3) Nadále vytrvale propagovat činnost dobrovolných hasičů v mediích.

II. Archivace
Za spolupráce se sbory a z dostupných materiálů na OSH:
1) dokončit archiv funkcionářů sborů OSH Prachatice. Upravit dle informací sborů stávající data.
2) Zhotovit archiv postupových i pohárových soutěží.
3) Zhotovit archiv získaných kvalifikací velitelů a strojníků ve spolupráci s HZS a ústředními hasičskými 
školami včetně jejich obnovení (cykliky).  
4) Nadále vylepšovat webové stránky OSH jakožto přirozený archiv zápisů z jednání orgánů. S nutností 
zveřejňování zápisů i z JEDNÁNÍ kontrolního orgánu OSH kterým je OKRR.
5) Archivovat členskou základnu okresu vždy k 31.12. v podobě tištěné sestavy a po přechodu do nové 
programu evidence členské základny i v datové podobě. 
 
III. Podpora činnosti SDH v okrese Prachatice
1) Metodicky sbory řídit.
2) Poskytovat sborům pomoc při podání a zpracování daňového přiznání daně z příjmu právnických osob. 
Jednotně postupovat v žádosti o přidělení IČO u sborů, které doposud toto nemají. Každoročně uspořádat 
v rámci okresu školení hospodářů sborů.
3) Finančně podporovat sbory, jejichž družstva reprezentují okres na postupových soutěžích.
4) Podílet se ve spolupráci s odbornými radami na vzdělávání hasičů ve všech oblastech požární ochrany 
(vedoucí mládeže a instruktoři, velitelé, preventisti, strojníci, hospodáři).   
5)    



IV. Úsek mládeže
1) Základní administrativní a poradenský servis vůči základním organizačním jednotkám SH ČMS na 
úseku  mládeže,  předávání  informací  směrem  k základním  článkům  s důrazem  na  využívání 
elektronického přenosu informací, pravidelná aktualizace  informačních zdrojů úseku mládeže – webové 
stránky OSH PT
2) Realizace úkolů stanovených v Projektu SH ČMS předloženého MŠMT za účelem využití státní dotace 
na činnost úseku mládeže :
2.1 Základní administrativní a poradenský servis vůči základním článkům SDH.
2.2. Zpracovat metodické pokyny k čerpání a vyúčtování dotace pro SDH
2.3. Zajistit kontrolní činnost čerpání a vyúčtování dotací.    
3) Zajištění Okresního kola hry Plamen a dorostu po stránce metodické i organizační 
4) Vzdělávání
4.1 Lektorská a vzdělávací činnost mládeže i dospělých v oblasti pedagogické i požární prevence dětí a 
mládeže. Zabezpečit jednoho vedoucího mládeže s kvalifikací I. stupně- Činovník a jednoho rozhodčího 
mládeže I. stupně. Využívat možnosti účasti na letních školách instruktorů. 
4.2 Sledování schvalovacích procesů nových nebo novelizovaných zákonů a dalších předpisů vztahující 
se  k mimoškolní  výchově  dětí  a  mládeže   a  příprava  podkladů  pro  jejich  uplatnění  v rámci  úseku 
mládeže.
5) Metodická a propagační činnost v oblasti mládeže SH ČMS 
5.1  Zajistit  dostupnost  metodických  a  učebních  pomůcek  a  příruček  k vzdělávání  vedoucích   MH a 
mladých hasičů samotných.

V. Úsek represe
V.1 Odborná příprava
1) Odborná příprava velitelů, strojníků a techniků služeb je v působnosti HZS.ORV se 
bude aktivně podílet na přípravě a organizaci praktického provádění.
2) Na odborné přípravě členů jednotek PO v souladu se zákonem o PO bude podílet i ORV. Za pomoci 
okrskových velitelů a instruktorů OSH budeme ovlivňovat provádění odborné přípravy v SDH okresu.

V.2 Jednotky PO II, III a V
1) Podílet se na zlepšení činnosti a akceschopnosti jednotek PO, sledovat jejich činnost při zásazích. a 
hlavně zda jsou jednotky PO povolávány podle poplachových plánů a včas.
2) Nadále budeme provádět porady velitelů JPO II a III ke společným poradám. Naším cílem bude i 
vyhodnocování větších a složitějších událostí.

V.3 Požární sport a postupové soutěže
1) Pravidelně připravovat a organizovat soutěže v okrscích a okrese podle pravidel PS. Včas zajišťovat 
vhodná místa pro konání jednotlivých soutěží.
2) Provádět školení rozhodčích v okrese a zajišťovat účast na školení rozhodčích mimo okres.
3)  Přesvědčovat  SDH,  aby  se  aktivně  podílely  na  místních  soutěží  s možností  zapojení  všech 
SDH.Postupující družstva kvalitně připravovat do vyšších kol.
4) I nadále se podílet na pohárových soutěží, které jsou v souladu s pravidly vydanými SH ČMS.Vydávat 
pravidla pro pohárové soutěže tam kde je spoluorganizátor OSH.

VI. Úsek prevence
1) ORP a OO bude dále pracovat s preventisty tak, aby bylo zapojeno všech 18 okrsků. Minimálně jednou 
ročně pro ně uspořádá seminář, který přispěje ke zkvalitnění a u některých k získání odznaku preventista 
II stupně.    
2) Maximálně propagovat, ve spolupráci s HZS, dětskou soutěž Požární ochrana očima dětí.
3) ORP a OO bude i  na dále vyžadovat  dvoudenní školení velitelů,  kde bude prostor na školení dle 
Učebních  osnov  (vydaných  MV  Č.j.-23710-1/PO-2008)  –  jedná  se  o  specializační  kurz,  Ochrany 
obyvatelstva a civilní ochrany, pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí.
4) Navázat jednání z krizovými štáby  a prosazování členů ORP a OO do těchto krizových štábů.



VII. Finance
1) Hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
2) Vytvořit dostatečné finanční rezervy pro případ snížení dotačních prostředků z ústředí.
3) Získávat sponzory pro podporu činnosti OSH.
4) Pokusit se o získání prostředků z grantů EU, krajského úřadu a jiných institucí.

PLÁN  PRÁCE  OSH  PRACHATICE  PRO  ROK  2010  BUDE  VYCHÁZET 
Z PLÁNU PRÁCE DO ROKU 2015 A NOVĚ ZVOLENÝ VV OSH PRACHATICE 
DO  NĚJ  ZAPRACUJE  NA  SVÝCH  JEDNÁNÍCH  PŘIPOMÍNKY  ZE 
SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ KONANÉHO 27. 3. 2010 V LAŽIŠTÍCH.

Předsedající  oslovil  představitele  zda mají  jiný nebo pozměňovací  návrh ohledně  plánů práce,  nikdo 
neměl a proto dal hlasovat (hlasování č.7)
Plány práce byly jednohlasně přijaty.

ad 9) Diskuse
V případě diskusních příspěvků a reakcí na ně se nejedná o doslovný přepis.

Diskusní příspěvek: bratr Prokop  SDH Strunkovice se omluvil za nedodání výsledkové listiny 
z okrskové soutěže a slíbil nápravu hned po okrskové schůzi. Poděkoval všem sborům, které se 
účastnily při zásazích ve Strunkovicích při letošních povodních. A požádal o prodloužení pracovní 
doby pracovnice kanceláře OSH do 17:00, tj. každé pondělí od 10:00 do 17:00 hodin.
Reakce: pracovnice kanceláře Miriam Hůrská - prodloužení pracovní doby v kanceláři OSH není 
problém.

Diskusní příspěvek: bratr Martan SDH Dolany
(jedná se o doslovný přepis)
Vážené sestry hasičky, bratři hasiči, vážení hosté.
Chtěl jsem se v krátkosti s Vámi podělit o mé postřehy z oblasti požárního sportu v našem okrese. 
Jsem starosta  sboru  Dolany  a  požárním  sportem žijeme  nepřetržitě  30  let.  Všichni  se  určitě 
shodneme na tom, kde se požární sport dělá, hlavně v JPO V, je trochu v pořádku technika a věcné 
prostředky  hasičů.  A  kde  se  požární  sport  dělá  jako  u  nás,  je  třeba  také  hodně  finančních 
prostředků.  Zdálo  by  se,  že  se  blýská  na  lepší  časy  a  naše  okresní  sdružení  začíná  sport 
podporovat materiálně i finančně. První dobrý počin byl již v roce 2007, kdy VV schválil odměny 
za umístění v oblastním kole za 1. – 3.místo 3,2 a 1 tisíc korun. Další počin, který mě tedy nejdřív 
skoro vyrazil dech, bylo jednomyslné schválení finančních odměn naším VV pro SDH za umístění 
v PHL. Potom jsem si bláhově myslel, že je to dobře, že by nějaké finance mohli dostat i sbory 
našeho okresu, které se účastní ŠHL. VV na žádost rady ŠHL byl opět jednomyslný. Tentokrát 
NE.
A proč mě to skoro vyrazilo dech. 
Finanční odměny pro PHL byly schváleny naším VV 19.8.2009, kdy byly již odběhnuty 3 z 6-ti 
soutěží. V kategorii žen se soutěží účastnily jen 4 družstva žen a bylo skoro jasné, že 2 družstva ze 
Březí budou na bedně, a mají jistých 5.000,- Kč pro sbor. A třeba SDH Radhostice obdrželo 600,- 
Kč za jednu účast žen na PHL. Sbory, které vysílaly na soutěže PHL děti, za jejich umístění žádné 
finance nedostali.
A VV také odsouhlasil, že například Václav Krotký ze Žernovic, který vyhrál v kat.jednotlivců 
dorostu oblast a postoupil na republiku, finanční odměnu dodatečně nedostane. Pro jednotlivce se 
bude řešit až příští rok. Přitom trénink překážkových běhů je o něčem jiném, než trénink útoku.
Diskuse by se dala vést i o účelnosti použití výhry. Výhry se klidně mohly zaměnit za sud piva.
Před okresní soutěží kolovaly zvěsti, že za první místo bude hlavní cena rozdělovač. Nebyla. 
Po okresní soutěži zase kolovaly zvěsti, že asi nevyhrál ten pravý.
A tak by to opravdu chtělo nastavit jasná pravidla odměňování před začátkem soutěžní sezóny. 
Vrcholem soutěží v našem okrese by měla být soutěž okresní, a podle toho tuto soutěž ocenit a 



případnou výhru podmínit účastí na oblasti. Pak by se možná nestalo, že se družstvům na oblast 
nechce.  
U okresní  soutěže  bych  se  ještě  pozastavil.  Dle  mého  názoru  nebylo  zrovna  šťastné  nastavit 
pravidla blízké oblastní soutěži a počítat pět časů na 100 m jednotlivců. Možná proto byly na 
okrese jen 2 družstva žen. Možná, kdyby se počítaly časy 3, mohlo se zúčastnit i naše družstvo 
žen a mužů. 
Na závěr bych chtěl požádat nově zvolené členy VV, aby případné finanční odměny pro požární 
sport rozdělovali s rozmyslem a radu velitelů, aby pravidla pro okresní soutěž nastavit tak, aby i 
malé sbory mohli být konkurenceschopné v překážkových bězích. Děkuji za pozornost.
Reakce: starostka OSH na to reagovala vysvětlením: Nebylo možno dát dopředu do rozpočtu na 
rok 2009 ceny na soutěžích,  jelikož  účetnictví  OSH na konci  roku 2008 vykazovalo  schodek 
(doplacení  mezd,  dovolené,  odvodů sociálních  dávek)  a  tak se dopředu nevědělo,  jak na tom 
finančně OSH v r.2009 bude. Sama starostka prohlásila na minulém shromáždění, že si výplatu 
vyplatí v případě že na ní zbude a také si nechala své ohodnocení sshválit VV OSH až v druhé 
polovině roku. 
Vysvětlení, proč nebyly finance poskytnuty i ŠHL, si může každý najít na internetových stránkách 
OSH, kde jsou zveřejněny zprávy ze schůzí orgánů OSH. Krátce, PHL byla pořádána OSH a proto 
byly vyčleněny finance na odměny, oproti tomu ŠHL OSH neorganizuje. Kdyby OSH poskytlo 
finanční prostředky ŠHL muselo by pak poskytnout i všem ostatním kteří pořádají akce pro hasiče 
(např. Benešova Hora – noční soutěž pro děti, Memoriál Pavla Bače v Žernovicích, bramborákový 
den ve Tvrzicích aj. Děti za umístění v PHL finanční odměny nedostávaly z důvodu toho, že jim 
byly uděleny v oficiálních soutěžích materiální ceny v celkové hodnotě cca. 40 000,- Kč.
Pět počítaných časů v disciplíně 100m s překážkami bylo zavedeno kvůli tomu, aby se okresní 
soutěž co nejvíce přiblížila právě oblastním kolům a postupující družstva tak byly konkurence 
schopná. Tím, že se značně zvedla úroveň okresu se naše družstva začala umísťovat na předních 
pozicích i na oblastních kolech. Pro příští rok chce starostka prosadit přímý postup družstev žen 
do okresní soutěže bez ohledu na umístění v okrskových soutěžích.
Reakce: bratr Jan Fiedler též reagoval na vystoupení dolanského starosty s tím, že ho velmi mrzí, 
když se proti sobě staví PHL a ŠHL. Měli bychom naopak být rádi za další soutěže v požárním 
sportu a ne je brát jako rivaly. Problém vidí v něčem jiném, na ŠHL se používají upravené mašiny 
a  ne  každé  družstvo  si  může  z finančních  důvodů  tyto  úpravy  dovolit,  kdežto  PHL používá 
jednotnou  neupravenou  mašinu  a  tím dává  šanci  zúčastnit  se  i  sborům,  které  nemůžou  nebo 
nechtějí do požárního sportu investovat vysoké finanční prostředky. Problém vidí i v tom, že ŠHL 
staví termíny proti PHL a tím nutí sbory zvolit mezi jednou či druhou soutěží.
Reakce: bratr Martan ještě jednou požádal o slovo, aby vysvětlil, že vůbec není proti PHL a i on 
je rád, že existují obě ligy, ale trvá na tom, že by se finanční prostředky měly schvalovat ještě před 
soutěžemi. Vadí mu nastavení finančních prostředků, měl by být nejprve upřednostňována okresní 
soutěž, potom teprve ligy.  A není to jen jeho osobní názor, ale povídají si o tom prý i řadový 
hasiči. Proto žádá nastavení finančních prostředků dopředu a tím předejití různým fámám.

Diskusní příspěvek:  bratr Raichart z SDH sídl. Vimperk ocenil,  že se letos pořádalo i školení 
pokladníků sborů, překvapila ho však malá účast, kdy se sešlo jen 9 lidí. Apeloval na přítomné 
představitele, aby ani tuto část hasičské činnosti nezanedbávali, protože pokud se vyskytne nějaký 
problém, ať už že ne každé SDH má zřízené IČ (což je ze zákona pro sdružení povinné) a podává 
daňové přiznání, hrozí nejen finanční postih. Zodpovědnost spolu s pokladníkem má v této věci i 
starosta sboru, proto je na starostech jednotlivých sborů, aby dohlédli na své hospodáře, aby sbory 
v našem okrese měli po této stránce vše v pořádku.

Diskusní příspěvek: bratr František Rokůsek vystoupil s tím, že sice není příznivcem pohárových 
soutěží, ale nestaví se proti nim. Již 53 let se věnuje přípravě požárních jednotek. Podle zákona je 
zřizovatelem jednotek obec a mnohdy se stává, že se výjezdová jednotka odděluje od sborů, což je 
však špatné,  protože v jednotkách jsou členové SDH a podle Stanov je hlavní  náplní činnosti 
Dobrovolných  hasičů  chránit  životy,  zdraví  a  majetek  spoluobčanů.  Je  třeba  se  více  věnovat 
represi, vyhledávat nové členy,  školit je, věnovat se údržbě výstroje a výzbroje. SDH by měla 



s obcemi více spolupracovat. Bohužel někde spolupráce sboru a obce nefunguje. Tabulky, kde se 
uvádí nejnižší možný počet členů by měly sloužit pouze jako vodítko, počty členů mohou být 
vždy vyšší.  Sbory by se měli o své členy ve výjezdových jednotkách více zajímat a v každém 
sboru by po dohodě s obcí měl fungovat pouze jeden velitel, protože mnohý sbor má velitele dva, 
jednoho  velitele  sboru  a  druhého  velitele  výjezdové  jednotky.  Pokud  se  sbory  budou  umět 
s obcemi domluvit, požární ochrana bude fungovat.

Diskusní příspěvek:  bratr  Scherer upozornil,  že v tabulce,  kterou představitelé obdrželi  a kde 
jsou vyčísleny jednotlivé zásahy, chybí počet zásahů při povodních
Reakce: plk.ing.Raba vysvětlil, že dospěli při tvoření tabulky k tomu, že nebudou povodně uvádět 
zvlášť, ale zahrnuly je do kolonky technické pomoci, kde je větší počet %.

Diskusní  příspěvek:  sestra  Fiedlerová  se  omluvila  SDH ve Lhenicích,  kam byla  pozvána  na 
výročí a na které se nedostavila. Také požádala představitelé sborů ze Zdíkova, Tvrzic, Lhenic a 
Čkyně  aby jí  sdělili  termín  konání  VVH u nich  ve sboru ráda  by se  těchto  valných hromad 
zúčastnila. Ve Lhenicích především proto, aby se mohla členům sboru osobně omluvit za to, že se 
nedostavila na jejich výročí. Dále sbory informovala o tom, že ve volebním roce by měly na OSH 
odevzdávat i přílohu k registračnímu listu. Tu však ústředí pro jednotlivé sbory nedodalo. Prověří 
u  paní  Hladíkové  zda  je  tato  příloha  nutná  a  případnou  distribuci  na  sbory  bude  řešit 
prostřednictvím  instruktorů  spolu  s hlášením  o  valných  hromadách  okrsků.Apelovala  také  na 
všechny sbory,  aby hlášení  o  činnosti  za  rok  2009 byly  do  kanceláře  OSH odevzdány řádně 
vyplněné  a  včas.  Stejně  tak  aby  sbory  doplnily  své  emailové  kontakty.  Podklady  k valným 
hromadám mají sborům sloužit pouze jako vodítka, důležité je dodržení Stanov. Upozornila též na 
možnost připojištění výjezdových jednotek a přestupu k zdravotní pojišťovně MV pro dobrovolné 
hasiče.

Diskusní příspěvek: bratr Zaunmüller apeloval na sbory, aby každý, kdo má v členské základně 
vedeny členy mladší 18-ti let, vyplnil registrační list kolektivu mladých hasičů a  odevzdal ho 
spolu s hlášenou do kanceláře OSH. Podle evidence máme na okrese 27 sborů s mládeží v členské 
základně,  ale jen 17 sborů registrační  listy odevzdalo.  Tato povinnost se vztahuje na všechny 
sbory, ve kterých jsou vedeny děti. Zmínil se i o 14.místě Žernovic na republice, byl to jediný 
sbor, který šel od okresního kolo stále ve stejné sestavě, ostatní družstva byla smíšená z nejlepších 
z kraje. Požádal také starosty sborů, aby při valných hromadách poděkovali vedoucím mládeže, 
protože  jejich  práce  je  velice  náročná  a  je  to  práce  pro  budoucnost  sboru  a  tím  i  jedna 
z nejdůležitějších.

Diskusní příspěvek:  bratr  Raichart  se ještě vrátil  k pojištění,  protože se občas při  hasičských 
akcích  vyskytne  nějaký  úraz  (  např.  popálená  holčička  při  čarodějnicích,  kdy  soud  vyměřil 
finanční odškodné), bylo by dobré požární hlídky připojistit. Zjistil, že tzv. pojistka na blbost na 
10 akcí za rok při 8 lidech by vyšla na 1 300,- Kč ročně při krytí 300 000,- Kč. 

Protože se již nikdo nehlásil s diskusním příspěvkem, předsedající ukončil diskuse. 

ad 10) Následovala přestávka na oběd

Předsedající  schůze po obědě uskutečnil  kontrolní  hlasování  (hlasování č.8),  po jehož sečtení  mohla 
předsedkyně sčítací komise konstatovat, že shromáždění představitelů je usnášení schopné i nadále je 
přítomno 61 představitelů (92 síla hlasů).

ad 11) Návrh usnesení
bratr Václav Zaunmüller jakožto předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení.

Usnesení shromáždění představitelů sborů OSH Prachatice
konaného dne: 14. 11. 2009 v Lažištích



Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice po vyslechnutí zpráv o činnosti a hospodaření 
za  rok  2009,  plánu  činnosti  OSH  na  rok  2010,  předpokládaného  rozpočtu  na  rok  2010,  diskusi  a 
připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:
1. jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření OSH za rok 2009 
2. Plán činnosti OSH na rok 2010
3. Odvod členských příspěvků z SDH  na OSH pro rok 2010 ve výši 80,- Kč za člena staršího 18 let 

a 25,- Kč za člena mladšího 18 let. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1.2010 na 
OSH. 

4. Termín  konání  Shromáždění  delegátů  sborů  na  27. 3. 2010,  místem  konání  kulturní  dům 
v Lažištích.

5. Způsob svolání shromáždění delegátů sborů:
Prostřednictvím pracovnice kanceláře pomocí emailové pošty. U sborů které email na hlášení o 
činnosti SDH za rok 2009 neuvedou, nebo ho nemají již uveden z předešlého období ,svolat tyto 
sbory prostřednictvím instruktorů.

6. klíč poměru počtu delegátů k počtu členů následujícím způsobem:
- na každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH jeden delegát
- z organizačních a finančních důvodů sbory s větším počtem delegátů budou zastoupeni jedním 
delegátem a počet (síla hlasů) bude vyjádřena na hlasovacím lístku delegáta číslovkou
- sbory v jejichž členské základně je evidováno více jak 10 žen mohou být zastoupeny delegátkou
- sbor bude v takovém případě mít delegáta a delegátku a síla hlasů bude rozdělena na půl (v 
případě  že  síla  hlasů  nebude  dělitelná  dvěma  bezezbytku  na  dvě  celá  čísla,  obdrží  delegátka 
hlasovací lístek s číslovkou o jednu vyšší než delegát). Pokud sbor delegátku nezvolí, bude mít 
pouze delegáta na jehož hlasovacím lísku bude číslovkou vyznačena celá síla hlasů. Stav členské 
základny bude posouzen k datu 28. 2. 2010.

7. Přípravu  podkladů  pro  shromáždění  delegátů  sborů  tak,  jak  byly  předloženy  VV  OSH 
shromáždění představitelů sborů včetně zapracovaných připomínek (příloha č.4 k bodu jednání 
č.7)

8. Že kandidáti do funkcí v orgánech OSH volení na shromáždění delegátů sborů vzejdou z návrhů 
jednotlivých okrsků a z návrhu stávajícího VV OSH.

9. Rozpočet OSH pro rok 2010 tak jak byl  předložen VV OSH shromáždění představitelů  sborů 
včetně zapracovaných připomínek 

10. Výši finančních částek, které mohou výkonné orgány OSH uvolnit z prostředků OSH aniž by byly 
zahrnuty  ve  schváleném  rozpočtu  pro  rok  2010  bez  předešlého  projednání  s rozhodovacími 
orgány OSH.
starostka OSH – 5.000,-Kč
vedení OSH – 10.000,-Kč
VV OSH- 15.000,-Kč
VV OSH po schválení OKRR – 20.000,-Kč
pouze s předešlým souhlasem rozhodovacích orgánů – všechny částky nad 20.000,-Kč

III. Ukládá: 
• výkonnému výboru OSH 

1. Zabezpečit  pravidelnou  činnost  OSH tak,  aby  byly  splněny  úkoly  stanovené  dnešním 
shromážděním představitelů sborů 

2. Vyhodnotit  diskusi  ze  shromáždění  představitelů  sborů  včetně  připomínek  a  náměty 
zapracovat do plánu práce 

3. Zabezpečit  účast  členů  VV  OSH  Prachatice  na  výročních  valných  hromadách  sborů 
v případě, že o to sbory požádají

• všem sborům okresu Prachatice 
1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených na rok 2010
2. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)
3. Povinně nahlásit na OSH Prachatice emailové spojení 



• všem instruktorům okrsků 
1. Metodicky řídit činnost okrsků a jednotlivých sborů až do shromáždění delegátů sborů.
2. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)
3. Zajišťovat bezproblémové a rychlé spojení mezi OSH a sbory

Předsedající oslovil představitele zda mají jiný nebo pozměňovací návrh ohledně usnesení shromáždění, 
nikdo neměl a proto dal hlasovat (hlasování č.9)
Usnesení  shromáždění  představitelů  ze  dne  14. 11. 2009  konaném  v Lažištích  bylo  jednohlasně 
přijato. Nikdo nebyl proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. 

ad 12) Závěr
Předsedající ukončil jednání shromáždění představitelů, poděkováním místnímu sboru za jeho zajištění, 
představitelům za kázeň při jednání a VV OSH za řádnou přípravu podkladů pro jednání.

Zapisovatel: Miriam Hůrská, pracovnie kanceláře OSH

Ověřovatel:Josef Podlešák - SDH Lažiště

Ověřovatel:Josef Voldřich - SDH Stachy
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