
 

Z Á P I S 
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 

 v Zahořanech 1.2.2023 
 

Program: 
1) Zahájení 
2) Kontrola usnesení 
3) Příprava valné hromady okrsku 
4) Pohřeb Václava Šimánka 
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
Zahájení 
Starosta okrsku F. Kruml přivítal všechny přítomné 

Kontrola usnesení 

Pavel Vondrovic zarezervoval stan na okrskovou soutěž 
Valné hromady sborů se uskutečnily 
Zásahové jednotku si mají aktualizovat smlouvy s obcí – podepsat smlouvy s novými členy, dodělat si zdravotní 
prohlídky 
Kdo nemá datovou schránku – může si jí nechat zřídit na obci 
Všechny sbory odevzdaly Hlášení o činnosti 
Všechny sbory zaplatily příspěvky 
Kdo má sportovní oddíl nebo mládež – vyplnit registrační list na rok 2023 
Sbory mají mít vyplněn Přehled o majetku a závazcích za rok 2022 
Všechny sbory mají mít odevzdané Přiznání k dani z příjmu právnických osob (pokud mají nějaké příjmy) 
Byl vydán nový metodický pokyn k vedení účetnictví 
Všem přišla zpráva z PORT.ALL – nová pravidla dotací od Plzeňského kraje:  
https://www.plzensky-kraj.cz/podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-p-4 
Zaměření odborné přípravy pro rok 2023: https://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-zamereni-odborne-pripravy.aspx 
Stejnokrojový předpis: https://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=20  
Přístup do https://www.evidencesdh.cz/ si můžete zřídit u p. Steinbachové 
 

Příprava valné hromady okrsku 

24.2.2023 19:00 v Hříchovicích 
Guláš zaplatí obec 
Zprávy budou za činnost v posledních 3 letech 
Zprávu bude mít starosta okrsku, velitel okrsku (soutěže, výsledky, cvičení), Vedoucí mládeže, strojník okrsku, 
ORM, Prevence 
Zástupci sborů si připraví zprávu o sboru ,plánované akce, případně fotky z akcí sboru 
Každý sbor se zúčastní v počtu 5 – 6 osob, Tomáš Wurm všem zkontroluje uniformu 
 
 

Pohřeb Václava Šimánka 

V pátek ve 13 hodin, sraz hasičů je ve 12:30 v hospodě 
Za okrsek budeme dávat věnec 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.plzensky-kraj.cz/podpora-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-p-4
https://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-zamereni-odborne-pripravy.aspx
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dh.cz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D20%26Itemid%3D20&data=05%7C01%7Cpavel.volmut%40sag.cz%7Cd0ab5a8c683b4abdb73a08db05185953%7C87ba7b57cd6442e8a3c46300e4bdca25%7C0%7C0%7C638109374493049718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=KK9gC%2B%2FUW%2B4%2ByeSYhqXhwQfbtic5ONNihxOUyn1Xu94%3D&reserved=0
https://www.evidencesdh.cz/


Diskuse: 
 
Aneta Královcová 
Probíhá akce PO očima dětí - https://www.oshdo.cz/souteze-projekty/pood/?more=449#msg449 
Kdo se zapojí, má plusové body při získání dotace 
Zimní setkání mladých hasičů je 4.3.2023 v Domažlicích, ZŠ Komenského 
19.3.2023 se uskuteční Školení rozhodčích MH – klubovna SDH Domažlice nad p. Steinbachovou 
 
 
Josef Pejsar 
28.5.2023 na okresní soutěž bude dodávat náš okrsek technickou četu (min 10 lidí) 
Jak to vypadá s novou základnou? 
 
František Kruml 
Je ve výrobě 
 
Josef Odvody 
Schůze represe zatím nebyla, nemáme nic schváleno 
 
Pavel Vondrovic 
Bořice mají hotovou stříkačku 
Náhradní stříkačka bude repasovaná jako poslední – teď je na řadě stanětická 
Dodělejte si prosím zdravotní prohlídky 
 
 
 
 

Závěr 

F. Kruml – termín příští schůze si upřesníme na valné hromadě okrsku, děkuji za účast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 1.2.2023       Zapsal: Volmut Pavel  

https://www.oshdo.cz/souteze-projekty/pood/?more=449#msg449



