
Shromáždění představitelů OSH 

Středočeského kraje 

10. 4. 2018 proběhlo v sídle krajského sdružení 

Shromáždění představitelů OSH Středočeského 

kraje. Účast byla téměř stoprocentní, 

nedostavili se pouze zástupci okresu Nymburk.  

Jednání řídila náměstkyně krajského starosty, 

Dana Vilímková a po zahájení a přivítání všech 

přítomných vyzvala všechny k uctění památky 

zemřelých minutou ticha. Poté přivítala hosty. 

Za krajský úřad pana Ing. Luboše navrátila, 

vedoucího oddělení IZS a obrany a radního 

pana Roberta Bezděka.  Za HVP, a.s. pana Miloše Sobotu, managera obchodu. Starosta SH ČMS byl 

omluven z důvodu nemoci a krajský ředitel HZS pro kraj Středočeský byl omluven z důvodu pracovní 

zaneprázdněnosti. Po schválení programu byly zvoleny pracovní komise a všichni přítomní si vyslechli 

zprávu starosty KSH, pana Oldřicha Laciny, za rok 2018. Poté se 

prezentovali vedoucí odborných rad – mládeže, represe a 

prevence a v kostce shrnuli činnost za uplynulý rok. Prostor byl 

dán i všem zástupcům ústředních odborných rad. Krajský starosta 

ocenil Záslužnou medailí svého náměstka Bc. Václava 

Jankovského za vzornou spolupráci a ČU KSH převzal vedoucí rady 

represe, pan Milan Růžička, za vzorné plnění svých úkolů. Starosta 

OSH Prahy-západ ocenil paní Růženu Maděrovou Záslužnou 

medailí svého okresu za významnou pomoc pro okres.  

Byly předneseny výsledky hospodaření za rok 2017 a rozpočet na 

rok 2018. Předseda KKRR, pan Josef Jermář, seznámil přítomné se 

zprávou revizní komise, která neshledala žádné problémy jak 

v hospodaření, tak v plnění ostatních úkolů. Proběhlo doplnění VV 

KSH za zemřelého starostu okresu Kladno, pana Oldřicha Zusky. 

Nahradil jej Martin Zuska – jeho syn. Po seznámení s plánem práce na rok 2018 proběhla diskuse, ve 

které se řešilo, zda zakoupit tiskárnu na výrobu plastových průkazek. Po zvážení všech pro a proti se 

starostové shodli, že je to v současné době již zbytečné a finančně náročné. Vystoupili hosté, Ing. 

Luboš Navrátil, který pohovořil o financích, které v letošním roce obdržíme. Miloš Sobota z HVP, a.s. 

seznámil přítomné s pojištěním obcí. Milan Růžka hovořil o krajské soutěži v PS, která se bude konat 

na Kladně a Aleš Karda referoval o krajské soutěži mladých hasičů a dorostu, která se bude konat ve 

Vlašimi. Požádal starosty, aby dohlédli na to, aby se vedoucí zúčastňovali celostátní porady vedoucích 

v Přibyslavi. V letošním roce se nezúčastnily okresy – KL, KO, MB, PV, PZ, PB. Školení hospodářů se 

nezúčastnily okresy – KL, NB, PZ, PB. Diskutovalo se, zda zakoupit pro rozhodčí, kteří se zúčastní 

krajských soutěží, červená trička. Bylo konstatováno, že v letošním roce dostanou okresy dotaci 

z krajského úřadu a za tyto prostředky si mohou trička pro své rozhodčí zakoupit.  

Předsedou návrhové komise byl přečten návrh na usnesení, usnesení bylo odsouhlaseno a v 17:20 

hodin bylo shromáždění představitelů Středočeského kraje ukončeno.  

                Dana Vilímková 

         náměstkyně starosty KSH 


