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1. PŘIVÍTÁNÍ: 

- Předsedající schůze Libuše Tremmelová zahájila shromáždění a přivítala ředitele 

HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice pana plk. Ing. Milana Rabu a 

samozřejmě i představitele jednotlivých sborů okresu Prachatice a sestru starostku 

Ing. Bc. Helenu Kotrcovou a členy VV OSH 

- oznámila, že je přítomno 68 představitelů sborů a sestra starostka, tudíž 

shromáždění je usnášení schopné 

- Poté poprosila přítomné o uctění památky těch, kteří nás v roce 2017 navždy 

opustili 

 

2.VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ: 

návrh sčítací  

– předsedkyně Petra Miklasová, náměstkyně OSH přes soutěže a sport  

Skrutátoři – Aneta Marková, Kateřina Půbalová, Jiří Aleš, Lucie Kováčová 

 

návrh návrhové komise 

- předseda František Rokůsek st. člen VV OSH, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů 

a dva členové z řad představitelů 

- Jaroslav Pavelka SDH Tvrzice 

- Ing. Karel Reichart SDH Sídliště Míru 

 

návrh na předsedajícího schůze  

- má osoba Libuše Tremmelová, 1. Náměstkyně OSH vnitroorganizační záležitosti, 

SDH Vitějovice 

 

návrh zapisovatele a ověřovatelů 

- zapisovatel, Václav Zaunmüller 

a dva členové z řad představitelů 

- Radek Tremmel SDH Žitná 

- Pavel Mráz SDH Svatá Maří 

 

Schváleno 

 

 

3. NÁVRH PROGRAMU DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZNÍ: 

1) Zahájení 

2) Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a 

ověřovatelé, předsedající jednání) 

3) Schválení programu, jednacího a volebního řádu (způsobu hlasování) 

4) Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2017 + zpráva o hospodaření za rok 2017 

5) Zprávy odborných rad (ORM, ORR, ORPaOO) 



6) Zpráva OKRR 

7) Rozpočet OSH na rok 2018, plán práce OSH na rok 2018 

8) Diskuse, vystoupení hostů 

9) Přestávka a pohoštění 

10) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení 

11) Závěr 

 

Schváleno 

 

Způsob hlasování shromáždění představitelů sborů, jednací a volební řád 

VV OSH navrhuje shromáždění představitelů stejný způsob hlasování jako 

v předešlých letech, pro ty kteří jsou mezi námi poprvé vysvětlení. Není 

demokratické, aby síla hlasu představitele sboru, který má 4 členy byla stejná jako 

síla hlasu představitele sboru který má např. 160 členů. VV OSH navrhuje, 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. 

 

Schváleno 

 

4. ZPRÁVA STAROSTKY OSH O ČINNOSTI V ROCE 2017 + ZPRÁVA O     

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

- v příloze 

 

5. ZPRÁVY ODBORNÝCH RAD (ORM, ORR, ORPAOO) 

- zprávy jednotlivých OR najdete v přílohách 

 

6. ZPRÁVA OKRR 

- v příloze 

 

7. ROZPOČET OSH NA ROK 2018, PLÁN PRÁCE OSH NA ROK 2018 

- s předpokládaným rozpočtem nás seznámila sestra starostka a s plánem práce 1. 

náměstkyně  

 

Zprávy OR, předpokládaný rozpočet a plán práce schváleno 

 

8. DISKUSE, VYSTOUPENÍ HOSTŮ 

- vystoupení ředitele HZS územního odboru Prachatice plk. Ing. Milana Raby najdete 

v příloze 

- Jan Fiedler vedoucí OORR – upozornění na nové Směrnice požárního sportu a 

vysvětlení, kdy vejdou v platnost pro dobrovolné hasiče 

     - Hasičská fontána – 2. června 

- Stanislav Prokop SDH Strunkovice nad Blanicí – poděkoval za pomoc HZS při 

získání cisterny do výjezdové jednotky 

 



9. PŘESTÁVKA A POHOŠTĚNÍ 

 

10. NÁVRH USNESENÍ 

- v příloze 

 

Schváleno 

 

 

11. ZÁVĚR 

- předsedající poděkovala za klidné a přínosné jednání, rozloučila se s přítomnými a 

popřála jim šťastnou cestu domů 

 

 

 

 

zapsal Václav Zaunmüller 


