
Z Á P I S 

z jednání výjezdního výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného                               

 dne 18. dubna 2014  v Žichlicích 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Sak, p. Valenta, Ing. Červenka 

Hosté: p. Cízl (SDH Kostelec), p. Slach (SDH H. Hradiště), Bc. Kučera (SDH Nýřany), p. Brož 

(SDH Buč-Služetín) 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Příprava soutěží mládeže 

3) Hodnocení odborné přípravy velitelů a strojníků JPO 

4) Hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2014 

5) Zpráva OR mládeže k přípravě krajského kola hry Plamen 

6) Organizační záležitosti 

7) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Dnešní jednání VV je výjezdní s místem 

konání v Žichlicích, a to z důvodu životního výročí p. Miroslava Plaščiaka. Starostka 

jmenovanému poblahopřála za všechny přítomné členy VV i jménem OSH Plzeň-sever, 

rovněž mu poděkovala za dlouholetou obětavou práci pro dobrovolné hasiče a předala dar 

v podobě hasičské sekerky s věnováním. Jednání VV dále pokračovalo dle programu. 

Zapisovatelem jednání navržen a zvolen p. Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a zvoleni        

p. Krnáč a p. Urbánek. 

 

Ad 1) kontrola usnesení z jednání VV 20. 3. 2014 

Usnesení splněno. 

 

Ad 2) příprava soutěží mládeže – informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána 

- je připraven aktiv vedoucích mladých hasičů s místem konání ve Zbůchu, 23. 4., 

budou podány informace k jarnímu kolu hry Plamen, dotacím MŠMT ČR 

- okresní kolo hry Plamen proběhne 24. a 25. května ve Zbůchu, upozornění na to, že 

ZČHL, kterou podporujeme, její vedení mění termíny soutěží ZČHL, jak jim vyhovuje, 

nám pak vzniká velký problém s rozhodčíma na okresní soutěže – bylo by dobré 

s vedením ZČHL jednat. Stravování na Plamen je zajištěno ze strany SDH Zbůch, 

podrobněji bude jednáno na aktivu vedoucích MH, upozornění na romské 

spoluobčany, rozpočet bude připraven do dalšího jednání VV 

- Memoriál V. Fránové proběhne 3. 5. 2014 na CPS Košutka, půjdou v příštím týdnu 

pozvánky pro rozhodčí, pozvánka bude vyvěšena i na stránkách OSH, je upraveno OZ 

pro mladší i střední dorost, poháry pro MVF zajistí p. Suchý, moderátorem soutěže 



bude p. Slach, stravování zajistí hypermarket Globus, prostory jsou domluveny 

s ředitelem Ing. Musilem. Zvuková aparatura – bude naše, zajistí a nainstaluje p. Štefl, 

samo stojné ploty budou objednány u firmy TOT TOI – 15 ks pro MVF 

- U firmy TOI TOI budou objednány také mobilní toalety – pro okresní Plamen budou 

objednány 4 ks a 10 ks samo stojných plotů – objednávku zajistí p. Foldová 

- Pro krajské kolo hry Plamen do Všerub budou objednány 2 ks mobilních toalet – 

zodpovídá p. Foldová 

- Poháry pro okresní Plamen zajistí p. Foldová – kategorie starší, mladší (1. – 3. místo), 

medaile se nebudou zajišťovat pro družstva, pouze pro jednotlivce – 4 sady, trofeje za 

nejlepší umístění v jednotlivých disciplínách v obou kategoriích 

- Pozvánka pro rozhodčí bude pro všechny okresní soutěže – MVF, Plamen i požární 

sport 

- Krajské kolo hry Plamen – ve dnech 14. a 15. června, místo konání Všeruby, ubytování 

kolektivů bude ve vlastních stanech na hřišti, rozhodčí v tělocvičně, trať ZPV bude 

v blízkosti sportovního areálu, stravování mělo být v základní škole, nelze, je 

domluveno v místní restauraci ve Všerubech, snídaně a večeře zajistí SDH Všeruby, 

překážky máme okresní, bude dobré, aby se krajského kola zúčastnilo dostatek 

rozhodčích. Město Všeruby přispěje na akci částkou 10tis. Kč – finance budou použity 

na poháry a medaile, z okresních peněz bude zakoupena tiskárna + cartrige 

- P. Foldová navrhuje zakoupení džberových stříkaček tak, aby se okresní soutěže tzv. 

jely na jednotný materiál, účelová dotace z Plzeňského kraje nám toto umožňuje. 

Letos realizaci nestihneme – je to pro budoucnost, dotační finance je třeba investovat 

smysluplně 

- P. Frána navrhuje zakoupení nových nástřikových terčů pro PÚ, připraví se cenová 

nabídka pro pořízení nového MTZ OSH – uloženo p. Fránovi, p. Foldové a p. Hanusovi 

- Propagace všech akcí v médiích – Plzeňský deník, televize ZAK (osloví p. Krnáč), 

týdeník 5 + 2 (osloví p. Štefl) Po ukončení akcí by bylo dobré o akcích informovat 

v hasičském tisku  - Hasičské noviny, Alarm revue ústřední stránky www.dh.cz 

- P. Hanus F. – začátkem května bude jednat s hejtmanem PK, který by mohl převzít 

nad krajským Plamenem záštitu, mohl by být předán pohár přímo od hejtmana nebo 

propagační materiály PK 

- P. Foldová podala návrh na zajištění triček pro účastníky krajského kola hry Plamen, a 

také pro rozhodčí - po diskusi schváleno (nápis na záda Krajské kolo hry Plamen 

Všeruby 2014 a na přední stranu logo PK) 

- P. Frána dále podal informaci o uskutečněném školení vedoucích MH ve dnech         

22. a 23. 3.  v Hromnici, a také proběhlo školení rozhodčích mladých hasičů a dorostu 

– 5. a 6. 4. na Horní Bělé 

 

Ad 3) hodnocení odborné přípravy velitelů a strojníků JPO 

Odborná příprava se od letošního roku řídí novým předpisem, je plně v kompetenci HZS, 

kurzy na přezkoušení proběhly v měsíci březnu 

http://www.dh.cz/


p. Hanus F. – odborná příprava je plně v kompetenci HZS a obecních úřadů  

Bc. Kučera: 

- Na okrese máme 131 SDH, JPO je cca 100, což představuje přibližně 300 funkcionářů 

jednotek, z našeho okresu se informační schůze koncem února zúčastnilo něco málo 

pod 50%, současná „verze“ OP se analyzuje, budou vypsány ještě další kurzy 

- P. Frána se dotazuje, zda lze zjistit, kdo se OP zúčastnil – Bc. Kučera odpovídá, že ano 

- Dnes - odborná příprava k prodloužení odborné způsobilosti k výkonu funkce velitel a 

strojník JPO – velitelé JPO byli v únoru pozváni na CPS Košutka Plzeň, náš okres měl 

nejvyšší zastoupení z celého kraje 

- Základní kurzy jsou vypsány a zveřejněny na webu HZS PK 

p. Fila – OP je opravdu věcí starostů obcí, je třeba, aby spolupráce starosta versus velitel JPO 

fungovala, je lepší, když na obec i na velitele přijde například e-mailem pozvánka, lepší 

dvakrát než nikdy, je vše právně „posazeno“ jinak 

p. Frána – pořád se jedná tzv. o naše lidi, pokud se nebudeme o tuto problematiku zajímat, je 

to špatně 

Bc. Kučera – na některé jednotky se pozvání opravdu nedostane a nedostalo, jsme jediný 

okres, kde pozvání šlo na obce, okrskové velitele i velitele JPO, až bude hotová analýza, 

závěry obdrží rada velitelů 

p. Hanus F. – počkejme si dva tři roky, zákon bude muset být upraven, vždy se vymyslí 

„něco“ a nakonec se zjistí, že našemu hlavnímu spolku bude OP „vrácena“ 

p. Foldová – dnes to tady nevyřešíme, s názory, které zde dnes zazněly lze jen souhlasit, 

diskusi na téma odborná příprava doporučuje ukončit 

p. Ekstein – informuje o tom, že v obci Vejprnice o veškeré došlé poště (mimo jiné i o 

materiálech pro velitele JPO) jedná obecní rada, informace se dostávají k veliteli JPO pozdě 

nebo vůbec 

p. Plaščiak – je nutné, aby se zákony dodržovaly, ale například v případě požáru v obci hasič 

zasahuje i bez odborné přípravy 

p. Hanus K. – k organizačnímu zabezpečení okresní soutěže: budou doplněny některé 

drobnosti, dnes OZ schvalujeme 

  

ad 4) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2014 

Zatím nejsou k dispozici účetní sestavy, bude řešeno na dalších jednáních VV. 

 

Ad 5) příprava krajského kola hry Plamen 

Byly podány informace v bodě 2) 

p.Frána dále informoval o konání celorepublikové porady vedoucích OOR mládeže, které se 

nemohl 12. 4. z důvodu nemoci zúčastnit, účast za PK pouze okres Tachov, jednalo se o ROT 

spojkách pro mladé hasiče – neprošlo, celý zápis z porady je na ústředních stránkách. 

Z poslední porady KOR mládeže podal stručné informace. 

 

 



ad 6) organizační záležitosti 

p. Hanus F. – poděkování za zaplacení faktury KSH, až 3. 4. byl udělán stručný soupis 

materiálů KSH, které jsou uloženy na HVP, a.s.,  

Dále informoval o situaci na KSH PK, proběhlo Shromáždění představitelů OSH – byl zvolen 

starostou KSH, p. Volejník (KT) zvolen náměstkem pro represi a prevenci, p. Jůzek (PM) 

zvolen náměstkem pro historii a mládež a p. Foldová zvolena náměstkyní pro administrativu 

a účetnictví. SP odsouhlasena OZ pro krajské soutěže.  

Účelová dotace PK – jednání s hejtmanem p. Šlajsem a Ing. Řihoškem 11. 3. – dotace byla pro 

rok 2014 navýšena, každé OSH obdrží pevnou částku 50tis. Kč, finance navíc podle členské 

základny, pro KSH je připravena částka 100tis. Kč, nad 200tis. Kč musí projít zastupitelstvem, 

(týká se to OSH KT, PJ, PS a DO) smlouvy pro letošní rok budou uzavřeny za předpokladu, že 

vyúčtování za rok 2013 bude v pořádku (pracovní schůzka s PK a představiteli OSH uložila 

doplnit a vyřešit závady zjištěné v jednotlivých vyúčtováních do 30. 4.) 

p. Hanus F. poděkoval p. Foldové za pomoc při administrativních záležitostech týkajících se 

KSH a vyjádřil naději, že se do termínu řádných voleb podaří stabilizovat situaci na všech 

úsecích práce a fungování KSH PK. 

p. Foldová vyzvala všechny přítomné členy VV k účasti na Memoriál V. Fránové – je to 

celostátní akce!!! K práci člena VV patří také účast na všech okresních a případně krajských 

akcí, například mládež si náš zájem opravdu zaslouží!!! 

p.Foldová: 

- informovala o vratce dotace MŠMT ČR v částce 9.495,-- Kč za naše OSH, tato nesrovnalost 

byla zjištěna při školení hospodářů. Vzhledem k tomu, že lze mezi jednotlivými kapitolami 

přidělené dotace MŠMT ČR – vzdělávání vedoucích MH, provoz a MTZ OSH, MTZ a VA SDH – 

částky tzv. přesouvat, došlo k této neúmyslné chybě. Část financí z MTZ OSH a vzdělávání 

vedoucích MH byla přesunuta pro MTZ a VA SDH. (dotace MŠMT čerpá 6 – 7 SDH na našem 

OSH, nutnost je vedení podvojného účetnictví!) Hlavním účetním SH p. Sojkou bylo přes 

elektronickou poštu vše vysvětleno a dnes je tato informace předkládána jednání VV, včetně 

dopisu k vyúčtování a účetních sestav. 

- předložila elektronickou poštu z SDH Pastuchovice a SDH Senec – na příště budou takovéto 

e-maily přeposílány příslušným členům VV za daný okrsek k vyřešení 

- z důvodu zápisu každého sboru – spolku podle NOZ, bude nutné, připravit po okrscích 

pracovní schůzky k tomu, aby do každého sboru byla podána informace v souladu s novým 

občanským zákoníkem (NOZ) k novým zápisům do spolkového rejstříku, změny může konat 

pouze hlavní spolek – naše ústředí. Každý zápis, každá změna je zpoplatněna ( 1tis. Kč ) – do 

PSP ČR jde návrh na zrušení poplatků nebo jejich zmírnění 

- při pracovních schůzkách bude nutné vysvětlit jak stejnokrojový předpis tak především 

statut vyznamenání – tady je plno nepřesností, nejasností – kdo potřebuje pomoc, je dobré 

se obrátit na kancelář OSH – ráda pomohu s vyplněním návrhu na vyznamenání, předejde se 

tak mnohým nedorozuměním a nepřesnostem jak směrem ke krajském sdružení, především 

pak k ústředí SH ČMS 

 



- návrhy na vyznamenání – SDH Pastuchovice – p. Maršík a p. Tolman medaile ZPP, SDH 

Vochov – p. Dub návrh na udělení titulu ZH, p .Dubová – ČU SH ČMS, p. Balvín – návrh na ČU 

KSH PK.  SDH Horní Bělá – p. Pašek – Řád sv. Floriána, SDH Chříč – stužky za věrnost – 

všechny návrhy schváleny. SDH Horní Bělá návrh předělá, doplní hodnocení obecního úřadu. 

- uzavření kanceláře 24. a 25. 4. z důvodu konání Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

p. Krnáč – požaduje informaci k V. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, které proběhne 

v obci Trnová. Do organizace je třeba zapojit místní SDH i okrsek Ledce, případně obecní 

úřad. Po diskusi předběžně termín setkání 19. 7. – organizační zabezpečení připraví                

p. Foldová a rada historie. 

p. Severa – výhrada k délce trvání dnešního jednání, měl za to, že některé záležitosti mohly 

být řešeny až v Plzni 

- 17. 4. bylo provedeno vyhodnocení došlých pracích v soutěži PO očima dětí, vítězné práce 

postoupíme na KSH, tam vyhodnocení proběhne 6. 5. Slavnostní předání drobných dárků 

v rámci OSH PS je plánováno na 5. června na CPS Košutka 

- nabízí práce dětí k prezentaci při akcích sborů, okrsků a podobně 

- rozpočet na slavnostní vyhodnocení schválen do výše 5tis. Kč 

p. Foldová – informovala o tom, že i nadále máme mezi s sebou tzv. jedničkáře – instruktora 

v požárním sportu p. Eksteina, který obhájil kvalifikaci řádnou zkouškou 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z jednání VV dne 20. 3. 2014 

- Informace vedoucího OR mládeže p. Frány k celostátní soutěži dorostu – Memoriál 

Vendulky Fránové, okresnímu kolu hry Plamen ve Zbůchu a krajskému kolu hry 

Plamen ve Všerubech a dále o školení vedoucích a rozhodčích MH a dorostu 

- Informace Bc. Kučery k odborné přípravě velitelů a strojníků JPO 

- Informace z KSH PK, přednesené p. Hanusem F. 

- Vrácení částky 9.495,-- Kč jako přeplatek dotace MŠMT ČR 

- Informace k zápisům do spolkového rejstříku s tím, že budou připraveny pracovní 

schůzky po jednotlivých okrscích tak, aby byla problematika vysvětlena 

- Informace z OR prevence a vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí, 

přednesené p. Severou 

 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele p. Krnáče a p. Urbánka 

- Zakoupení nástřikových terčů pro požární útok dle cenové nabídky 

- Výrobu triček pro účastníky krajského kola hry Plamen 

- OZ okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH 

- Vyznamenání dle předložených návrhů SDH Pastuchovice, Vochov, Horní Bělá a Chříč 

- Rozpočet pro slavnostní vyhodnocení soutěže PO očima dětí do výše 5 tis. Kč 



VV ukládá: 

p. Šteflovi: 

- zajistit zvukovou aparaturu včetně její instalace při Memoriálu V. Fránové – do 3. 5. 2014 

p. Foldové: 

- zajistit objednávku samo stojných plotů a mobilních toalet pro akce Memoriál V. Fránové, 

okresní a krajské kolo hry Plamen – do 25. 4. 2014 

- zajistit poháry, medaile a trofeje pro okresní kolo hry Plamen – do 24. 5. 2014  

- připravit společně s OR historie organizační zabezpečení V. setkání Zasloužilých hasičů a 

funkcionářů v Trnové  –  do 15. 5. 2014  

- jednat s vedením ZČHL ohledně přesouvání termínů soutěží ligy a o výsledku informovat 

výkonný výbor – do 31. 5. 2014 

- připravit náplň a termíny pracovních schůzek k problematice zápisů do spolkového 

rejstříku, statutu vyznamenání a stejnokrojovému předpisu - do 31. 5. 2014  

p. Foldové, p. Fránovi a p. Hanusovi K.  

- připravit cenovou nabídku pro pořízení nástřikových terčů pro požární sport –                     

do 15. 5. 2014 

p. Hanusovi K. 

- dopracovat OZ okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH a 

zveřejnit jej na webu OSH  do 15. 5. 2014 

p. Šteflovi a p. Krnáčovi 

- zajistit mediální propagaci okresních akcí (TV ZAK, periodika apod.) – úkol trvalý 

 

 

Z audiozáznamu a poznámek v zápisové knize zpracovala: 

Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jan  K r n á č, v.r.       Luboš U r b á n e k, v.r. 

 

 

 

 

 


