Zápis ze Shromáždění delegátů sborů hlavního
města Prahy dne 13.9.2020
1. Zahájení
M. Blaha uvítal delegáty a hosty.
Delegáti byli upozorněni, že materiály jsou s datem původního plánovaného konání
(28.3.2020) a byli požádáni, aby datum změnili
Proběhlo uctění památky zesnulým – minuta ticha.
Z důvodu dalších pracovních činností požádal starosta MČ Praha Kbely o slovo – uvítal v
Lidovém domě přítomné, Kbely slaví 890 let o první písemné zmínce a při procházení
informací zjistili, že je to poprvé, co se kdy zde ve Kbelích v historii sešli hasiči z celé Prahy;
dále zmínil, že by bylo vhodné mít dobrou komunikaci mezi HZS a SDH, zejména když je třeba
řešit mnoho krizových situací a zároveň uvedl, že krizové situace se vždy vyřešily; ze své
pozice podporuje dobrovolné hasiče; na závěr popřál příjemné jednání.

2. Volba pracovního předsednictva, pracovních komisí (mandátová, volební a
návrhová), zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
Řídící jednání – Miroslav Blaha
Mandátová komise – viz návrh programu (změna – místo V. Jánská je E. Kopečná) –
jednomyslně zvoleno
Volební komise – viz návrh programu – jednomyslně zvoleno
Návrhová komise – viz návrh programu – jednomyslně zvoleno
Ověřovatelé zápisu – viz návrh programu – jednomyslně zvoleno
Zápis – viz návrh programu (změna – místo H. Kolouchová je M. Marysková) – jednomyslně
zvoleno.

3. Zpráva mandátové komise
Dle prezence je přítomno 81 delegátů z 97 pozvaných = 83,5 %. Jsou přítomní zástupci z 38
sborů ze 42 = 92 %.

4. Schválení programu, jednacího a volebního řádu shromáždění
Program schválen jednomyslně. Jednací a volební řád byly odeslány poštou delegátům –
schváleno jednomyslně.

5. Úvodní slovo ke zprávě o činnosti MSH za uplynulé období
Vše v materiálech, které dostali delegáti při prezenci; byla řečena zkrácená verze – viz
přiložený dokument. Dále bylo řečeno, že počet účastníků shromáždění byl snížen na
minimum ve vztahu se situací covid19.

6. Zpráva Městské kontrolní a revizní rady
Zprávu přednesl J. Volf – viz přiložený dokument.

7. Informace o konání odborných seminářů 2020, informace o zprávách
Zpráva delegátům předána při prezenci – viz přiložený dokument.

8. Informace o čerpání rozpočtu MSH za rok 2019, rozpočet MSH na rok 2020 a
informace o čerpání za první pololetí za rok 2020
Vše v materiálech, které dostali delegáti při prezenci – viz přiložený dokument. Delegáti bez
dotazů.
Maděra A. předložil návrh na změnu usnesení, aby se rozpočet neschválil a předložené
materiály byly přepracovány a předány dalšímu orgánu. Zároveň návrh pro kontrolní a revizní
komisi, aby vše překontrolovali; v materiálech jsou nepřesnosti; materiály jsou špatně
vykázány, nejsou podepsány a datovány a zároveň předložené tabulky nebyly projednány na
orgánech.
Hartmanová M. – podrobný rozpis se předkládá MHMP a orgánům MSH a je založen na MSH.
V průběhu roku byly dodány další dotace. U nákladových položek se ponižovalo.
V listopadu na setkání představitelů sborů budou předloženy nové materiály.
Návrh na vypuštění bodu č. 8 – 76 pro – 1 proti – 4 zdrželi se = schváleno.

9. Diskuse
plk. Ing. L. Prudil – poděkoval za pozvání. V Praze působí nově a krátce a je to poprvé, co je
přítomen. Deklaruje o spolupráci HZS a MSH. Setkává se se zástupci MSH. Má zájem o
spolupráci SDH a JSDH. K SDH má velmi pozitivní a osobní vztah. Neumí si představit
fungování bez spolupráce HZS a SDH. MV ČR a vláda podporuje činnost SDH. Praha nečerpá
celostátní dotace, ale i přes to, si státu uvědomuje situaci. Z SDH jsou adepti nových členů
HZS. Líbila se mu činnost mladých hasičů na včerejší soutěži, velmi to kvituje. Chce a činí
kroky, aby spolky SDH byli uznávány na vyšší úrovni jako jiné spolky (např. Sokol, ČČK).
Děkuje za činnost a slibuje, že bude intenzivně spolupracovat, aby vše dobře fungovalo a bylo
bezpečno.
Ing. J. Kuklová – poděkovala za pozvání. Spolupráce mezi MHMP a MSH (SDH) je dobrá a
zároveň chce i lepší spolupráci s HZS. Nová koncepce financování. Chce, aby spolupráce
probíhala bez problémů a hladce. Děkuje za práci.

Bc. M. Wagner – k rozpočtu uvedl, že nastala chyba a je možné, že byly vytištěny špatné
tabulky a upozorňuje na své čestné svědomí, že se žádné peníze neztratily. Dále uvedl, že
spolupráce s MHMP a HZS bude na lepší úrovni než byla, uvažuje se o memorandu o
komunikaci mezi HZS a MHMP.
Maděra A. – omlouvá zástupce SH ČMS 1. náměstka L. Janebu ze zdravotních důvodů. Ten
odeslal písemnou zdravici, kterou přečetl A. Maděra – viz přiložený dokument. Dále uvedl, že
on sám od roku 1995 funguje v Praze a je to dost dlouhá doba a chce se rozloučit se všemi
funkcionáři a členy SHD; na sjezdu SH ČMS se rozloučí i s činností ve VV SH ČMS a poté
přestoupí do SDH Komárov. Přeje zvoleným funkcionářům hodně dobrého, dobrou spolupráci,
drží palce a bude i nadále sledovat činnost MSH. Děkuje a když bude pozván, rád se zúčastní.
M. Wagner – váží si A. Maděry a děkuje za léta práce.
M. Blaha – také děkuje za činnost.

10. Volba starosty, náměstků starosty, členů výkonného výboru, předsedy a členů
MKRR, delegátů na VI. sjezd SH ČMS, kandidátů na funkce v orgánech SH ČMS
Předseda volební komise V. Šimek přečetl zprávu dle schváleného volebního řádu, zároveň
požádal o úpravu volebního lístku (změna data konání voleb) a kontrolu, zda je volební lístek
orazítkován.
Volba starosty MSH
Bc. Martin Wagner – 81 platných hlasů – 79 pro = 97,5 % – zvolen
Volba předsedy MKRR
Ing. Karel Barcuch – 81 platných hlasů – 79 pro = 97,5 % – zvolen
Volba členů MKRR
škrtnut Ing. Karel Barcuch (byl zvolen předsedou)
Košařová – 81 platných hlasů – 81 pro = 100 % – zvolena
Vladyková – 81 platných hlasů – 74 pro = 91,4 % – zvolena
Volf – 81 platných hlasů – 74 pro = 91,4 % – zvolen
Volba náměstků starosty
Hartmanová – 81 platných hlasů – 80 pro = 98,7 % – zvolena
Jašek – 81 platných hlasů – 80 pro = 98,7 % – zvolen
Jordák – 81 platných hlasů – 80 pro = 98,7 % – zvolen
Zloch – 81 platných hlasů – 79 pro = 97,5 % – zvolen
Volba členů VV MSH Praha
Delegáti byli upozorněni, že na volebním lístku musí zůstat 8 nepřeškrtnutých jmen.
Biskup – 81 hlasů – 49 pro = 62 % – zvolen
Blaha – 81 hlasů – 73 pro = 92,4 % – zvolen

Horský – 81 hlasů – 49 pro = 62 % – zvolen
Jánská – 81 hlasů – 70 pro = 88,6 % – zvolena
Mráz – 81 hlasů – 46 pro = 58,2 % – nezvolen
Oplt – 81 hlasů – 66 pro = 83,5 % – zvolen
Orgoník – 81 hlasů – 70 pro = 88,6 % – zvolen
Polák – 81 hlasů – 63 pro = 79,7 % – zvolen
Svoboda – 81 hlasů – 69 pro = 87,3 % – zvolen
Vojta – 81 hlasů – 31 pro = 39,2 % – nezvolen
2 neplatné lístky

Volba delegátů a náhradníka na VI. sjezd
Barcuch – 81 platných hlasů – 80 pro – 1 proti = 98,7 %
Jašek – 81 platných hlasů – 80 pro – 1 proti = 98,7 %
Hartmanová – 81 platných hlasů – 80 pro – 1 proti = 98,7 %
Náhradník
Polák – 81 platných hlasů – 80 pro – 1 proti = 98,7 %

Volba kandidátů na funkce v orgánech SH ČMS
Starosta SH ČMS
Ing. Jan Aulický – 65 pro – 3 proti – 13 zdrželo se
Ing. Josef Kubeš – 13 pro – 39 proti – 29 zdrželo se
Člen VV SH ČMS
Bc. Josef Orgoník – 81 pro – 0 proti – 0 zdrželo se
Člen UKRR SH ČMS
Ing. Karel Barcuch – 80 pro – 0 proti – 1 zdrželo se
Jako kandidát na starostu SH ČMS byl zvolen s počtem hlasů Ing. Jan Aulický.
Do VV SH ČMS byl zvolen s počtem 81 hlasů Bc. Josef Orgoník.
Do UKRR byl zvolen s počtem 80 hlasů Ing. Karel Barcuch.

M. Blaha poděkoval volební komisi za práci.
M. Wagner poděkoval volební komisi. Gratuluje zvoleným funkcionářům a lituje nezvolení
ostatních. Uvedl, že je přítomen J. Kubeš a omlouvá J. Aulického – charakteristika byla

předložena delegátům v zaslaných dokumentech, kandidáti budou voleni na VI. sjezdu SH
ČMS; gratuluje K. Barcuchovi ke zvolení UKRR.

11. Pokračování diskuse
Nekonala se.

12. Projednání a schválení usnesení z jednání
J. Orgoník předkládá usnesení se shromáždění, do návrhu zapracovány návrhy, které byly
uvedeny v průběhu jednání – viz přiložený dokument.
81 hlasů pro – 0 hlasů proti – 0 zdrželo se
Usnesení bylo schváleno.

13. Závěr
M. Blaha předává slovo M. Wagnerovi a tímto se loučí.
M. Wagner – děkuje za práci; vše bylo urychleno vzhledem k situaci covid19. Děkuje za důvěru
ve něj vloženou. Bude se i nadále učit a spolupracovat. Gratuluje všem novým funkcionářům.
Navrhuje setkání nového VV a vedoucího MKRR dne 29.9.2020. Zároveň žádá, aby ti, co již
nebyli zvoleni, vrátili zapůjčené věci. V novém období se bude snažit, aby vše pracovalo ještě
lépe a dále uvedl, že bude více nekompromisní.

Zapsal:
Marie Marysková
Marta Horáková

Ověřovatelé:
Filip Jordák
Karel Krůta

