
Usnesení ze shromáždění delegátů SDH okresu Mladá Boleslav dne 13. 9. 2020 

Místo: Gymnázium Mnichovo Hradiště 

Zahájení: 9:00 

Shromáždění delegátů SDH okresu Mladá Boleslav –bylo pozváno 76 delegátů 

                                                                                              Přítomno 45 delegátů 

Program: 

1. Zahájení, přivítání delegátů a hostů. 
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatelky a ověřovatelů 

zápisu. 
3. Schválení jednacího řádu, volebního řádu a programu shromáždění. 
4. Zpráva o činnosti OSH od posledního shromáždění delegátů sborů. 
5. Zpráva předsedy OKRR. 
6. Vystoupení hostů a diskuse k předneseným zprávám. 
7. Zpráva mandátové komise. 
8. Představení kandidátů na starostu, náměstky starosty, členy výkonného výboru, předsedu a členy 

OKRR, kandidátů do vyšších orgánů KSH a SH ČMS. 
9. Volba starosty a předsedy OKRR, volba náměstků starosty, členů VV, členů OKRR, nominační volba 

členů na náměstka starosty KSH a starostů SH ČMS. 
10. Přestávka na oběd. 
11. Výsledky voleb. 
12. Hospodaření za rok 2019, rozpočet na rok 2020. 
13. Zaměření činnosti OSH na další období. 
14. Návrh usnesení. 
15. Závěr shromáždění. 

ad 1) Pí Houdková přivítala delegáty a hosty – ředitele kanceláře SH ČMS pana Ing. Jana Aulického a 
starostu KSH pana Oldřicha Lacinu. 

Přítomna byla pouze 1/3 delegátů, proto nebylo shromáždění usnášeníschopné (45 přítomných, viz. Prezenční 
listina) – 1 hodinu se sečká. 

ad 4) Pan Hložek přednesl zprávu o činnosti OSH za uplynulé volební období (viz. listina č. 1) 

ad 5) Pan Kuntoš přednesl zprávu předsedy OKRR (viz. listina č. 2) 

ad 6) diskuse: 

Pan O. Lacina – pozdravil jednání a pohovořil o proběhlých změnách v registraci a o ochraně 
osobních údajů, o aktuální registraci sportovců, sdělil, že se členská základna rozrostla o 2000 členů a 
že práce s dětmi se podstatně zlepšuje. V roce 2019 byla poslední dětská akce ve hře Plamen. 27. 9. 
2020 – okres Mělník PÚ v kraji. Setkání zasloužilých hasičů mělo být v Kutné Hoře, ale z důvodu 
Covid 19 nebylo doporučeno. 20. 9. 2020 proběhne krajské setkání přípravek v Praze-západ 
v Bojanovicích. Soustředění TFA bude letos v Bílých Políčanech. Pan Lacina chválí spolupráci 
s krajským úřadem ohledně financí. 300.000,- jako příspěvek na historické prapory, 3 miliony Kč se 
rozdělí na krajské akce a do okresů dle jejich velikosti. Hejtmanka přijala sportovce-hasiče, kteří 



reprezentovali kraj. Vlivem covidu 19 je účast na zasedáních v jednotlivých okresech malá. Pokud 
pandemie nezamezí, chystá se 28. 10. 2020 v Benešově krajské shromáždění delegátů. Poděkoval 
všem za vykonanou práci. 

Pan J. Aulický – Poděkoval za pozvání a přivítal přítomné. Do stanov byl aplikován nový zákon o 
legislativě. Pan Richter – starosta SH ČMS zemřel, pan Slámečka byl zvolen jako nový starosta SH 
ČMS (2018). Je vyhlášen projekt „KLUB“. Využívá se hojně dotací na zbrojnice a automobily. Velký 
nárůst dětí v členské základně. Pan Aulický předal společně s panem Lacinou panu Hložkovi – Řád sv. 
Floriána a poděkoval za dosavadní práci (věnoval VV SH ČMS). Požádal o podporu své kandidatury 
na starostu SH ČMS. 

ad 2) Volba pracovního předsednictva: 

 Mandátní komise: předseda – Václav Červinka 

    Jiří Keller 

    Zdeněk Kuntoš 

 Návrhová komise: předseda – Josef Rys 

    Miroslav Houdek 

    Stanislav Stránský 

 Volební komise: předseda – Josef Forst 

    Milan Minář 

    Miloš Herbst 

 Návrh zapisovatelky: Jana Vávrová 

 Ověrovatelé:  Jaroslav Doleček 

    Václav Hruška 

    Jaroslav Koliáš 

 Schválení pracovní komise: bylo jednohlasně schváleno 

 

ad 3)  Schválení programu: bylo jednohlasně schváleno 

 Schválení volebního a jednacího řádu: bylo jednohlasně schváleno 

 

ad 7) Zpráva mandátní komise (45 SDH) 

 

ad 8)  Pan Červinka – viz listina kandidátů na funkce 



ad 9) Pan Forst – volby do VV OSH MB na období 2020-2025 (viz. listina kandidátů) 

  

Volba starosty OSH Mladá Boleslav: 

 Pan Hložek: 43 platných hlasů 

   2 neplatné hlasovací lístky 

 Starostou byl zvolen pan Ladislav Hložek. 

  

 Volba předsedy kontrolní a revizní rady: 

 Pan Kuntoš: 45 platných hlasů 

 Předsedou kontrolní a revizní rady byl zvolen pan Zdeněk Kuntoš. 

  

 Volba náměstků starosty OSH: 

- Paní Ivanka Aulická se vzdala kandidatury a pan Ladislav Hložek byl zvolen starostou, tudíž byl 
vyškrtnut z kandidatury. 

Paní Houdková: 43 platných hlasů 

Pan Červinka:  43 platných hlasů 

    43 platných lístků 

   2 neplatné lístky 

Náměstky byli zvoleni paní Lenka Houdková a pan Václav Červinka.  

 

Volba členů VV: 

pan Rys:  39 platných hlasů 

pan Příhoda:  38 platných hlasů 

paní Aulická:  13 platných hlasů 

paní Vávrová:  42 platných hlasů 

pan Sedláček:  31 platných hlasů 

pan Urban:  33 platných hlasů 

pan Hoferek:  43 platných hlasů 

pan Forst:  39 platných hlasů 



pan Koťátko:  22 platných hlasů    

44 platných lístků 

   1 neplatný lístek 

Do VV OSH MB byli zvoleni:  

1) Josef Rys 
2) Miroslav Příhoda 
3) Jana Vávrová 
4) Pavel Sedláček 
5) Jaroslav Urban 
6) Karel Hoferek 
7) JUDr. Josef Forst 

Nebyli zvoleni: Ivanka Aulická a Jaroslav Koťátko. 

 

Volba okresní kontrolní a revizní rady: 

Paní Černá:  44 platných hlasů 

Pan Horčík:  44 platných hlasů 

   44 platných hlasovacích lístků 

   1 neplatný hlasovací lístek 

Jako členové okresní kontrolní a revizní rady byli zvoleni: Ing. Veronika Černá a Aleš Horčík. 

 

Návrh  – kandidát na náměstka starosty KSH - pan Ladislav Hložek 

   jednohlasně navržen 

 

 Návrh – kandidát na starostu SH ČMS – pan Ing. Jan Aulický 

    jednohlasně navržen 

  

Volba delegáta na krajské shromáždění středočeského kraje: navržen pan Karel Hoferek 

    jednohlasně schválen 

  

Volba delegátů na sjezd SH ČMS BRNO (r. 2020) 

- Ladislav Hložek 



- Karel Hoferek 
- Václav Červinka 
- Josef Rys 
- Miroslav Příhoda 

jednohlasně schváleni 

 

Paní Houdková představila novou pracovnici kanceláře OSH – paní Kateřinu Musilovou, DiS. 

Pan Hložek a pan Červinka poděkovali za dlouholetou práci v kanceláři OSH paní Ivance Aulické.  

 

ad 12) Hospodaření OSH – paní Aulická (viz. listina) 

ad 13) Zaměření činnosti OSH MB na další období – pan Hložek (viz. listina 3) 

ad 14) Návrh usnesení – pan Rys (viz. listina 4) 

    usnesení bylo jednohlasně schváleno 

ad 15) Paní Houdková všem poděkovala a předala slovo panu Hložkovi – pan Hložek nám řekl, že se bude 
snažit pracovat co nejlépe a děkuje za důvěru. 

 

Zapsala: Jana Vávrová 

Přepsala: Kateřina Musilová 

     

 


