
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném                      

dne 11. prosince 2014 v Žichlicích 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K. 

Nepřítomni: p. Valenta 

Hosté: p. Slach, p. Opatrný 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení práce členů VV a hodnocení Shromáždění představitelů SDH v Žihli 

3) Plán práce VV na 1. pololetí 2015 

4) Zajištění VVH sborů – delegace 

5) Zpráva organizační komise pro přípravu Sněmu delegátů v březnu 2015 

6) Závěrečná zpráva o dotacích a grantech 

7) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Poděkovala p. Plaščiakovi za možnost konat 

dnešní jednání v prostorách jídelny Žichlické a.s. 

Zapisovatelem jednání zvolen p. Ekstein a ověřovateli zápisu p. Holota a p. Plaščiak. 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Usnesení z jednání 11. 11. splněno. Atletický stadion pro konání krajského kola dorostu a 

okresního kola v požárním sportu je zajištěn, osobní jednání s představiteli AK Škoda – účast 

p. Foldová, p. Hanus K. a p. Frána – objednávka je již písemně potvrzena na víkend                 

30. a 31. 5. 2015. 

 

Ad 2) hodnocení práce členů VV, hodnocení SP SDH v Žihli 

Docházku členů na jednání během uplynulého období lze hodnotit známkou chvalitebně – 

bohužel někteří se na jednání nedostavují, a to i bez řádné omluvy. Na okresních akcích jsou 

zastoupeni většinou stejné „tváře“, hodnocení jednotlivých členů je také záležitostí 

okrskových aktivů.  

Shromáždění představitelů SDH v Žihli bylo připraveno dobře.  Organizační a technickou 

stránku této akce zajistil na jedničku sbor v Žihli – díky patří i Obecnímu úřadu – na oba 

subjekty bylo odesláno písemné poděkování. Účast jednotlivých zástupců SDH byla přibližně 

stejná jako v minulých letech, byly předány materiály ke konání volebních VVH, hospodaření 

OSH a další dokumenty – vše je již také k dispozici na www.oshps.cz, včetně ověřeného 

zápisu a schváleného usnesení. 

 

Ad 3) plán práce na 1. pololetí 2015 

http://www.oshps.cz/


Předložen návrh, který bude s konečnou platností schválen na lednovém jednání VV – 

příloha dnešního zápisu. 

 

Ad 4) zajištění VVH SDH – určení delegátů 

Podle termínového kalendáře byly určeny delegace na nahlášené VVH jednotlivých sborů. 

Upozornění všem, že pokud se jednání nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit, je to 

třeba oznámit předem tak, aby byla účast člena okresního orgánu zajištěna. Termínový 

kalendář bude zveřejněn a aktualizován na webových stránkách OSH – uloženo p. Foldové. 

 

Ad 5) zpráva organizační komise pro přípravu SD v březnu 2015 

Předseda organizační komise p. Slach informoval členy VV o první schůzce komise a předložil 

ke schválení hodnotící dotazníky stávajících členů okresních orgánů a návrhy na nové členy 

okresních orgánů. Po diskusi a drobných úpravách byly tyto dokumenty schváleny s tím, že 

vyplněné zašlou okrskoví představitelé (možno i sbory) do 5. března 2015 – na později došlé 

materiály nebude brán zřetel. Uloženo p. Foldové, aby tyto materiál byly elektronicky 

rozeslány na okrskové starosty a všechny členy VV – do 16. 12. 2014! Na webových 

stránkách bude zřízen nový odkaz – příprava Sněmu delegátů 2015, kde budou postupně 

zveřejňovány všechny dokumenty, týkající se přípravy Sněmu delegátů 2015. 

 

Ad 6) závěrečná zpráva o dotacích a grantech 

Zprávu přednesla p. Foldová. Dotace MŠMT pro MTZ a volnočasové aktivity SDH byla OR 

mládeže rozdělena mezi SDH Všeruby, Úněšov, Nevřeň, Ledce, Chrást a Obora na základě 

předložených vyúčtování a doložení sestav z podvojného účetnictví. VV toto rozdělení bere 

na vědomí. Finanční prostředky budou jmenovaným SDH zaslány do 19. 12. na jejich účty.  

Dále byla podána informace o závěrečném vyúčtování dotace MŠMT na část nákladů letních 

táborů pro SDH Manětín, Obora a Úněšov. Vyúčtování dotace MŠMT na provozní náklady 

OSH a vzdělávání vedoucích byly v termínu odeslány na ústředí SH, provozní dotace byla 

navýšena o 10tis. Kč. Vyúčtování mzdových prostředků bude provedeno do 10. ledna 2015.  

Granty MV byly rovněž v termínu vyúčtovány – soutěž Plamen a požární sport. 

Účelová dotace Plzeňského kraje je beze zbytku vyčerpána – závěrečné vyúčtování bude 

provedeno během měsíce ledna 2015 tak, jak je v pokynech této dotace. 

 

Ad 7) organizační záležitosti 

Po diskusi mezi přítomnými členy VV se lednové jednání VV bude konat ve čtvrtek 15. ledna 

2015 od 15,30 hodin v kanceláři OSH, Kollárova 32. 

Předložené návrhy na vyznamenání: 

SDH Zbůch – schváleno s tím, že dopracují návrhy na udělení ČU OSH 

SDH Bdeněves, Heřmanova Huť, Trnová, Všeruby, Horní Hradiště, Kožlany, Úherce, Hvozd, 

Hadačka, Dýšina a Obora – schváleny 

Na návrh členů VV bylo schváleno udělit ČU OSH těmto sborům: Zahrádka, Křelovice, 

Kaceřov a Tatiná. Diplom bude sborům předán na VVH sborů nebo VVH okrsků. 



p. Foldová předložila dva návrhy termínů na konání VI. setkání Zasloužilých hasičů a 

funkcionářů OSH PS (červenec a říjen 2015), schválen termín 17. 10. 2015 ve spolupráci 

s SDH Nevřeň v Centru Caolinum v Nevřeni – p. Foldová s pracovnicí centra pevně dohodne 

schválený termín. 

p. Severa – informoval o konání společného semináře 22. 11. s OR velitelů a členy OR 

ochrany obyvatel – byla slabá účast, zkoušku PREVENTISTY III nově složili 4 členové. 

p. Frána – podal informaci o obnově i nově získané kvalifikaci KS I, kdy on kvalifikaci obhájil a 

p. Genttner získal novou. Upozornil, že je nutné vybrat člověka, který projde školením 

garanta vzdělávání – zkoušky budou vyhlášeny v průběhu ledna 2015. Bez garanta vzdělávání 

nebude moci probíhat žádné školení vedoucích mladých hasičů – podmínka MŠMT ČR. 

 

Závěrem p. Foldová popřála příjemně prožité vánoční svátky, předala přítomným členům VV 

stolní hasičský kalendář a vyjádřila přesvědčení, že do nového roku budeme dál dobrou a 

dělnou partou, která připraví a zorganizuje Sněm delegátů v březnu 2015. 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 11. 11. 2014  

- Zajištění atletického stadionu v Plzni Skvrňanech pro konání krajského kola dorostu    

a okresního kola v požárním sportu (30. a 31. 5. 2015) 

- Hodnocení Shromáždění představitelů SDH v Žihli 

- Předběžný návrh plánu práce VV s tím, že konečný plán práce bude schválen              

na lednovém jednání VV 

- Informace o vyúčtování dotací MŠMT, grantech a účelové dotaci PK 

- Zprávu předsedy organizační komise pro přípravu SD 2015 

- Informace vedoucího OR prevence o společném semináři s OR velitelů a OO 

- Informace o obnově a získání KS I – p. Frána a p. Genttner 

 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Holotu a                 

p. Plaščiaka 

- Vyznamenání pro SDH Zbůch, Bdeněves, Heřmanova Huť, Trnová, Všeruby, Horní 

Hradiště, Kožlany, Úherce, Hvozd, Hadačka, Dýšina a Obora 

- Čestné uznání OSH PS pro SDH Zahrádka, Křelovice, Tatiná a Kaceřov 

- Hodnotící dotazníky stávajících členů VV a OR a dokument – návrh nového kandidáta 

pro volby v roce 2015, předložené předsedou organizační komise p. Slachem 

- Termín VI. setkání ZH a funkcionářů OSH PS – 17. října 2015 v Centru Caolinum 

v Nevřeni, ve spolupráci s SDH Nevřeň a okrskem Všeruby 

- Termín jednání lednového výkonného výboru na 15. 1. 2015 od 15,30 hodin 

 



VV ukládá: 

p. Foldové: 

 Rozeslat okrskovým starostům a členům VV schválené hodnotící dotazníky a návrhy 

na nové funkcionáře OSH do 16. 12. 2014 

 Aktualizovat termínový kalendář konání VVH sborů a okrsků a zajistit jeho zveřejnění 

na webu OSH - průběžně 

 Ve spolupráci s webmasterem zveřejnit dokumenty ke konání Sněmu delegátů na 

webu OSH – do 15. 1. 2015  

 

p. Eksteinovi zajistit dopracování návrhů na udělení ČU OSH ze strany SDH Zbůch                      

–  do 15. 1. 2015  

 

Všem členům VV - podle určených delegací zúčastnit se jednání VVH sborů 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala p. Foldová 

 

Ověřovatelé: 

 

Martin  H o l o t a, v.r.      Miroslav  P l a š č i a k, v.r. 


