
Z á p i s 

z jednání veřejného výkonného výboru OSH Plzeň- - sever, 

konaného dne 20. března 2014 v HZ v Kralovicích. 

 

Přítomní členové VV: dle prezenční listiny 

Omluvení členové VV: p. Holota, p. Hanus F., p. Honzík, p. Krnáč, p. Sak, p. Urbánek,             

p. Valenta a Ing. Červenka 

Přítomní hosté: dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Přivítala všechny přítomné a 

poděkovala představitelům SDH Kralovice za možnost, uspořádat dnešní veřejné jednání 

VV právě v HZ v Kralovicích.  

Zapisovatelem jednání zvolen p. Ekstein a ověřovateli zápisu p. Fila a p. Frána 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Konečné zhodnocení průběhu VVH SDH a okrsků 

3) Odvod členských příspěvků na rok 2014 a Sumář o činnosti OSH za rok 2013 

4) Hospodaření OSH za rok 2013 a daňové přiznání za rok 2013 

5) Zpráva OKRR 

6) Soutěž PO očima dětí 

7) Informace z KSH PK 

8) Organizační záležitosti 

9) Usnesení a závěr 

 

Ad1) kontrola usnesení 

Konstatováno, že usnesení z jednání ze dne 13. 2. 2014 je splněno.  

Úkol pro p. Hanuse F. je úkolem trvalým a úkol p. Hanuse K. – bude dopracován radou 

velitelů v průběhu dubna. 

K termínu setkání ZH v obci Trnová ( p. Krnáč ) – toto setkání lze v obci ve spolupráci 

s SDH uskutečnit, musí se najít vhodný termín. 

 

Ad 2) konečné zhodnocení průběhu VVH SDH a okrsků 

Téměř ve všech sborech proběhly v řádných termínech VVH a kromě okrsku Žihle+Bílov 

i VVH okrsků. Přítomní členové VV nevnímali na jednáních závažné nedostatky, schůze 

měly mnohde nadstandartní úroveň. p. Frána informoval o poznatku, že není dobře, 

když na VVH je delegován člen VV, který je za daný okrsek, do příštího období by bylo 

vhodné, abychom si v rámci VV delegace na VVH rozdělili napříč okresem. 

p. Plaščiak souhlasí, stejně tak p. Foldová, která navštívila 21 VVH přes Nýřany, Kyšice, 

Hradecko, Chříč, Vochov, Ondřejov…chápe, že je to nejen časově náročné. Ale bylo by 

opravdu vhodné, aby členové VV absolvovali jednání i mimo své okrsky.  

p. Plaščiak ještě podotýká, že na mnohých schůzích nejsou připomínky, ale ihned po 

jednání má každý plno řečí…bohužel je to jev čím dál častější. 



p. Hanus K. – příští rok je volební a určitě návštěva jiných než domovských sborů a 

okrsků bude přínosná 

p. Foldová – chybí návštěvnost zástupců z jiných sborů a chybí i účast zástupců obcí a 

měst, stěžování si na neúčast delegáta OSH není na místě, pokud představitelé sborů 

včas nenahlásí datum VVH – termínový kalendář byl pravidelně aktualizován na webu 

OSH. Upozornění, že do funkcí ve výboru sborů i okrsků by měli být voleni lidé, kteří o 

práci mají zájem, pokud tomu tak není, vzniká mnoho zbytečných nedorozumění a i 

úroveň jednání je horší. 

 

Ad 3) odvod členských příspěvků na rok 2014 a Sumář o činnosti OSH 

K 5. březnu 2014 byly zaplaceny příspěvky ze všech sborů, tj. všichni členové našeho 

OSH splnili svou základní členskou povinnost. V řádném termínu, do 31. 1. nezaplatilo 

16 sborů. Bylo velmi dobré rozhodnutí, které přijal VV před rokem, a které následně 

schválilo Shromáždění představitelů SDH, a tím bylo placení příspěvků bezhotovostně. 

Sumář OSH – na jeho tvorbě se podílelo 127 SDH ze 131 SDH, registrovaných na našem 

OSH. K 31. 12. 2013 je stav členské základny: 4780 členů nad 26 let a 816 mladých 

hasičů.  Mezi zajímavé ukazatele patří počet mimo víkendových schůzek MH – 1874, 

jednodenní akce pro mládež 258, letní tábory 16 akcí. Družstva mladých hasičů – 91 

celkem, z toho 48 zapojených do hry Plamen. Aktivita sborů celkem 78432 hodin a počet 

členů v zásahových jednotkách 1007. Pomoc při  povodních - naše jednotky se účastnili 

137x. 

V rámci celého Plzeňského kraje je nás dobrovolných hasičů 34192, z toho mladých 

hasičů do 18ti let 3760. Tato čísla se během dva a půl měsíce roku 2014 již pozměnila, 

vzhledem k přirozenému úbytku členů a nově přijatým členům. 

 

Ad4) hospodaření OSH za rok 2013 a daňové přiznání 

Informace podal p. Štefl. Celkové příjmy za rok 2013 947.339,-- Kč a celkové výdaje za 

rok 2013 915.002,-- Kč, hospodářský výsledek 32.337,-- Kč 

Daňový výsledek hospodaření 38.297,-- Kč, daněno 21%, tzn. výsledná daň je 0 

Podrobný přehled má k dispozici každý člen VV. 

p. Foldová – doplnila, že pro letošní rok zatím není známa výše dotace z MŠMT a MV ČR, 

kterou nám naše ústředí přerozděluje. Účelová dotace z Plzeňského kraje je pro letošní 

rok  228.500,-- Kč, smlouva bude podepsána po kompletním zhodnocení vyúčtování za 

rok 2013, dále informovala, že všichni starostové OSH v Plzeňském kraji byli 11. 3. 

přijati hejtmanem p. Šlajsem, toto setkání bylo přínosem pro obě strany. Upozornění, na 

všechny pozvánky na okresní akce bude použito logo Plzeňského kraje! 

 

Ad5) zpráva okresní kontrolní a revizní rady 

Zprávu podal Ing. Jan Hadinger. Konstatoval, že se rada řídila plánem práce, při 

kontrolách účetnictví neshledala žádných závažných pochybení. Drobné nedostatky         

(přepis dokladů, chybný zápis z důvodu přehlédnutí, chybějící podpisy) byly odstraněny 

neprodleně nebo do příští kontroly. Usnesení VV byla průběžně plněna. 

Rada neřešila žádnou stížnost nebo připomínku. Připomněl, že na všechny členy rady 

jsou známy kontakty tak, aby mohly být případné připomínky ihned vyřešeny. 



K hospodaření nemá rada žádných připomínek, předložený přehled čerpání rozpočtu je 

v souladu se schváleným rozpočtem. 

 

Ad6) soutěž Požární ochrana očima dětí 

Informace podal p. Severa, soutěž je letos vyhlášena jako 40. ročník. Je určena pro 

školská i mimoškolská zařízení a kolektivy SDH. Má literární a výtvarnou část,                  

od letošního roku je pro starší věkovou kategorii soutěž také v digitální formě                    

( prezentace apod.). Okresní hodnocení letošní soutěže proběhne 17. dubna v kanceláři 

OSH. Uloženo p. Severovi, aby učinil opětovné upozornění do škol a p. Fránovi na 

kolektivy MH na metodický pokyn této soutěže. 

Dotaz p. Štefla kde končí všechny práce – odpověď: jsou v kanceláři OSH. Měli bychom 

některé práce vystavit v expozici DPO v Chotěšově. Na propagaci máme finance, stálo by 

za to, některé práce dát například na kapesní kalendáře a distribuovat je zpět do škol a 

na sbory. Je to převzato například z Polska, kde takto propagují práci a činnost 

dobrovolných hasičů prostřednictvím obrázků dětí. 

 

Ad 7) informace z KSH Plzeňského kraje 

Vzhledem k tomu, že pověřený člen VV řízením KSH PK  p. Hanus F. se účastní jednání 

VV ústředí v Přibyslavi, informace podala p. Foldová. Od konce listopadu, kdy bylo 

vedení kraje odvoláno se do dnešního dne nepodařilo předat dokumentaci KSH PK, není 

přístup k účtu – chybí nový podpisový vzor. I když byl bývalý starosta KSH několikrát 

vyzván, a bylo mu to uloženo usnesením VV není nic předáno tak, aby mohlo KSH 

normálně fungovat. VV KSH se sešel v letošním roce již dvakrát, další jednání je 25. 3., 

kde se připraví jednání IX. Shromáždění představitelů OSH, které se uskuteční 8. dubna 

v Nýřanech – účast Foldová, Štefl, Ekstein, Frána, Hanus K., Hanus F. a náhradník              

p. Severa 

 

Ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- účelová dotace z KÚ v roce 2014 ve výši 228.500,-- Kč, návrh na zakoupení časomíry, 

kontrola překážek pro požární sport- dokoupení nebo oprava, stojany a terče pro CTIF, 

všichni vedoucí OR připraví návrhy na zakoupení MTZ a dalšího materiálu 

- upozornění na změny v novém OZ ( NOZ ), informace z kanceláře ústředí jsou 

zveřejněny na webu OSH, žádné změny nemůžou dělat sbory – pobočné spolky. Nové 

Stanovy budou v souladu s NOZ – spolek ( naše ústředí SH ), pobočný spolek ( KSH, OSH, 

okrsky a SDH), každý spolek a pobočný spolek musí být registrován u rejstříkového 

soudu, k 31. 1. 2014 byl tento převod udělán naším ústředím. Důrazné upozornění na 

přílohy k registračnímu listu SDH – je nutné, aby jej všechny sbory důsledně vyplnily, 

uloženo členům VV, aby na toto upozornili všechny funkcionáře sborů ve svých okrscích.  

POZOR – sídlo sboru musí být jiné než například adresa starosty SDH, tam, kde HZ nemá 

čp., musí požádat například OÚ nebo MěÚ o souhlas s používáním adresy úřadu 

- 17. 4. končí lhůta pro zažádání koncese pro prodej alkoholu, opět důrazné 

upozornění na to, aby sbory včas požádali na živnostenském úřadě o vystavení, 

případně o rozšíření živnostenského oprávnění ( hostinská činnost, nákup a prodej ) 



- naše předpisy nám jasně určují, že statutárním zástupcem je vždy starosta sboru, 

okrsku…a ten je také zodpovědný za veškerou činnost, je třeba se seznámit se Stanovami 

a dělbou práce, bohužel, mnoho představitelů sborů to tzv. neřeší 

p. Hanus K.: 

- informoval o setkání všech velitelů JPO našeho okresu, které se uskutečnilo 25. 2.        

na CPS v Plzni na Košutce k provádění odborné přípravy velitelů a strojníků, z toho 

důvodu se nekonal pravidelný jarní aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a III, 

všechny důležité informace byly podány na setkání s představiteli HZS 

- e-mailem byly pak všem zaslány další informace, ke školení rozhodčích, to bylo pro 

nízký zájem v termínu 15. 3. zrušeno ( bylo přihlášeno 5 účastníků!!! ) 

p. Foldová 

- rukověť funkcionáře SDH, je k dispozici na webu OSH, důsledně ji všem vysvětlovat 

- informace k započtení let při přerušení členství, rozklad vypracoval místopředseda 

ÚKRR, podle čl.18 Stanov písm. b) je základní povinností člena platit členské příspěvky , 

z toho plyne, že pokud má člen členství přerušeno např. 5 let a chce, aby mu bylo členství 

započítáno i po dobu přerušení, měl by za tuto dobu doplatit členské příspěvky, na 

započtení této doby není nárok 

- vzhledem k množícím se dotazům na jednotlivá ustanovení našich Stanov je ochotná 

tam, kde bude zájem, po okrscích uspořádat pracovní schůzky a vysvětlit dotazy nejen 

k členství, ale například i k účetnictví a dalšímu fungování sborů apod. 

p. Hanus K., p. Frána, p. Fila – dobrá myšlenka, ale mnoho funkcionářů sborů o tyto 

informace vlastně nestojí, chybí nám tzv. vzdělavatelé 

p. Frána – jediný, kdo se vzdělává, jsou vedoucí mladých hasičů 

p. Foldová – nabídka trvá, ale musí o to sbory a okrsky mít zájem, bude učiněna nabídka 

a zaslána jak členům VV tak starostům okrsků 

p. Foldová: 

- přístupy do centrální evidence jsou velmi zpřísněny, po přihlášení do programu se 

musí přes SMS potvrdit vstup do programu 

- upozornění, že je nutné na všechny sbory aktualizovat funkční e-mailové adresy a 

kontaktní telefony, jednotlivé sbory dostanou přístup k zápisu pouze na úrovni SDH bez 

možnosti změny dat – přihlašování a odhlašování bude možné pouze na OSH!!! 

- informace o brigádě v expozici DPO v Chotěšově, 22. 3. od 9,00 hodin, expozice se 

otevře v květnu – plakátek je uveřejněn na stránkách OSH, žádost směrem k vedoucím 

OR o obrazový materiál pro expozici pro propagaci naší práce a úspěchů, především u 

mladých hasičů 

- žádost o proplacení faktury KSH PK za medaile, stužky a diplomy z účtu OSH PS, až 

bude přístup k účtu KSH, budou nám finanční prostředky vráceny – schváleno 

p. Štefl – souhlasí, je jasné, že KSH pomůžeme, ale je třeba mít nějaké záruky či garance, 

hlavní spolek nekoná, bývalé vedení nespolupracuje, není přístup k dokumentům, 

k účtu…jeví se mu to jako podvod a vypadá to, že bude potřeba spolupráce s orgány 

činnými v trestním řízení 

- diskuse k odborné přípravě, nejvrchnější velitel je starosta obce, ten by měl absolvovat 

školení 



p. Fila – se členy jednotky je uzavřena na obcích smlouva, v PO má hlavní „slovo“ stát, 

HZS a pak obce, na které to stát přesunul, SDH v obci nepotřebuje, ale JPO ano 

p. Hanus K. – státní požární dozor nemůže pokutovat, jen upozorňovat 

p. Štefl – dotaz na služby TOI TOI, kde naše SH ČMS uzavřelo smlouvu na slevu při 

pronájmu chemických mobilních toalet, uloženo p. Foldové, aby zjistila všechny 

informace a obratem informovala členy VV 

p. Foldová – připomněla výročí 150 let založení prvního českého hasičského sboru – 

oslavy na našem OSH budou uskutečněny v rámci setkání Zasloužilých hasičů, návrh na 

zhotovení pamětní stuhy k příležitosti tohoto výročí – členové VV souhlasí 

- oznámení, že kancelář OSH bude uzavřena 3. a 4. dubna – dovolená 

- termín dalšího jednání VV bude o jeden den posunut, tzn., že jednání se uskuteční 

v pátek 18. 4. od 18ti hodin v HZ v Žichlicích 

p. Frána – předložil organizační zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové, který se 

uskuteční v sobotu 3. 5. 2014 na CPS Plzeň – Košutka, výstup na věž bude umožněn           

i dorostenkám, nebude probíhat soutěž družstev 

- předložen rozpočet na MVF ve výši 42tis. Kč, doporučená rezerva 3tis. Kč 

- na trička bude dáno logo PK, stejně tak na poháry a medaile 

- OZ bude rozesláno e-mailem, vyvěšeno na webu OSH i na centrálních webových 

stránkách našeho sdružení – do 31. 3. 2014  

- je zatím problém, kdo zajistí stravování na stanici, bude osloveno SDH Dolní Hradiště, 

SDH Manětín 

p. Plaščiak – návrh, zda by stravování nezajistil Globus 

- podotýká, že všude, kde připomíná, že nás čekají volby, nikoho to nezajímá, je to 

opravdu špatná situace 

p. Foldová – oznámení, že byly aktualizovány kontakty na SDH našeho okresu, pokud 

najdete někdo nějakou chybu, prosí o neprodlené nahlášení  

- předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Obora - schváleny 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z minulého jednání VV 

- Konečné zhodnocení VVH SDH a okrsků 

- Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014 a Sumář OSH za rok 2013 

- Předložené hospodaření a daňové přiznání za rok 2013 

- Informace o setkání s hejtmanem PK a o účelové dotaci PK na rok 2014 

- Zprávu OKRR přednesenou zástupce rady Ing. Hadingerem 

- Informace z KSH PK 

- Informace vedoucího OR prevence o soutěži PO očima dětí 

- Informace vedoucího OR velitelů  

- Informace z kanceláře SH ČMS k opravám a úpravám nacionálů pobočných 

spolků u rejstříkového soudu 

- Informace k programu centrální evidence SDH 

- Informace o započtení let při přerušení členství 



- Informace o expozici DPO v Chotěšově, včetně brigády 22. 3. od 9,00 hodin 

- Uzavření kanceláře OSH v době od 3. do 4. dubna - dovolená 

 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele p. Filu a p. Fránu 

- Platbu faktury za medaile, stužky a čestná uznání KSH PK 

- Výrobu pamětní stuhy k praporu při příležitosti 150. výročí založení prvního 

českého hasičského sboru 

- Termín jednání výkonného výboru na pátek 18. 4. 2014 s místem konání hasičská 

zbrojnice Žichlice 

- Organizační zabezpečení celostátní dorostenecké soutěže Memoriál Vendulky 

Fránové a rozpočet na tuto akci do výše 45 tis. Kč 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Obora 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

-  zajistit výrobu pamětní stuhy – do 30. 6. 2014  

- zjistit podrobnější informace ke smlouvě s firmou TOITOI na slevu pronájmu 

chemických toalet – do 26. 3. 2014 

- připravit nabídku základního školení ke Stanovám a dalším předpisům a zaslat ji na 

starosty okrsků – do 15. 4. 2014 

p. Severovi: 

- rozeslat na školská zařízení na okrese PS upozornění na metodický pokyn k soutěži PO 

očima dětí – neprodleně 

Všem členům VV: 

- Upozornit představitele sborů ve svých okrscích na termín, do kdy sbory mohou 

bezplatně zažádat o koncesi na prodej alkoholu ( do 17. 4. 2014 ) 

- Zajistit, aby ze sborů byly na OSH dodány aktuální přílohy k registračním listům 

SDH 

p. Foldové, p. Šteflovi, p. Eksteinovi, p. Fránovi, p. Hanusovi K, a p. Hanusovi F. zúčastnit se 

jednání IX. Shromáždění představitelů OSH , 8. 4. 2014 v Nýřanech od 16ti hodin, jako 

náhradník p. Severa 

p. Fránovi: 

- rozeslat vedoucím kolektivů MH připomenutí metodického pokynu k soutěži PO očima 

dětí - neprodleně 

- rozeslat OZ Memoriálu Vendulky Fránové všem zájemcům a vyvěsit jej na webu OSH i 

na ústředních stránkách sdružení – do 31. 3. 2014 

 

Z poznámek zapisovatele a audionahrávky přepsala:  

Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé: 

Josef Fila, v.r.        Jaroslav Frána, v.r. 


