
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 14. října 2014 

v kanceláři OSH PS, Pobřežní 17 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Štefl, p. Fila, p. Holota, Ing. Červenka 

Nepřítomni: p. Sak, p. Valenta 
 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava Shromáždění představitelů SDH 

3) zprávy vedoucích OR 

4) příprava semináře OR prevence 

5) informace z KSH PK 

6) organizační záležitosti 

7) usnesení a závěr 
 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová 
 

ad 1) kontrola usnesení 

Všechny body usnesení z jednání VV 11. 9. splněny.  

Do konce října trvá úkol pro Ing. Lüftnera, zajistit fotografie ZH Mudrových. Pro všechny 

členy VV trvá úkol spolupracovat s OR historie při získávání podkladů pro knihu „Prapory a 

Zasloužilí hasiči okresu PS“. 

K připravované knize podala informace p. Foldová, je zajištěna editorská práce při 

sestavování této knihy, navrhla uzavřít dohodu o provedení práce s odměnou 2tis. Kč 

v letošním roce, kdy se dostupné a shromážděné podklady zpracují do pracovní verze 

připravované knihy. A v příštím roce by to byly další 2tis. Kč za konečné korektury                     

a zpracování. Knihy budou připraveny k předání na Sněmu delegátů, návrh na cca 200 

výtisků. Další informace budou podány na listopadovém jednání. p. Štefl připravuje jednotné 

focení praporů – jednotlivé sbory budou osloveny přímo p. Šteflem. 
 

ad 2) příprava Shromáždění představitelů SDH 

Informace přednesla p. Foldová: 

- pozvánka na SP, 15. 11. od 10ti hodin v KD v Žihli 

- program jednání:  

 zahájení, volba návrhové a mandátové komise 

 kontrola usnesení z posledního SP, 16. 11. 2013 

 zpráva o činnosti OSH za uplynulé období 

 hospodaření OSH za období 1. – 9. 2014  

 zprávy vedoucích jednotlivých OR 

 zpráva OKRR 

 návrh rozpočtu na rok 2015 

 zajištění VVH SDH a okrsků 



 schválení klíče pro volbu delegátů a schválení programu jednání Sněmu 

delegátů v roce 2015 

 diskuse 

 usnesení a závěr 

Pozvánku odešle p. Foldová všem členům VV a okrskovým starostům do 30. 10. 2014               

a zároveň i všem hostům. Všichni vedoucí OR si připraví hodnotící zprávy za uplynulé období, 

které pak předají v elektronické podobě na kancelář OSH a zodpovídají za pozvání svých 

členů OR na toto jednání. Doporučená účast ve vycházkové uniformě! Pozváni budou rovněž 

členové, kteří obdrží republiková vyznamenání a rovněž budou předány medaile k 150. 

výročí založení prvního českého hasičského sboru. 

VV navrhuje SP SDH do návrhové komise p. Fr. Hanuse a do mandátové komise Ing. Luftnera. 

Do pracovních komisí budou na jednání doplněni ostatních členové z řad přítomných 

představitelů SDH. Vedením jednání pověřuje 1. náměstek p. Štefl. 

Organizačně a technicky je vše zajištěno s členy SDH Žihle.  

Sněm delegátů – volební, bude v příštím roce 28. 3. 2015 v obci Pláně u Plas – kulturní dům 

je již zamluven. Přečten návrh programu jednání. Požádáno o nominaci předsedy organizační 

komise pro přípravu volebního sněmu – tuto funkci odmítl Bc. Kučera. Funkce je důležitá pro 

bezchybnou přípravu volebního jednání po všech stránkách. Na příštím jednání VV padnou 

návrhy, SP SDH předsedu organizační komise musí schválit. 

Každý účastník SP SDH obdrží pracovní materiály – zpravodaj – který bude obsahovat nejen 

metodický návod ke konání VVH a informace z kanceláře OSH, ale také tiskopis hlášení o 

činnosti, zpráva o konání VVH, přílohu k RL a další materiál. Klíč pro volbu delegáta - VV 

navrhuje ke schválení SP SDH: 1 delegát na 1 sbor. 

Dále proběhla diskuse o počtu členů odborných rad, VV určuje, kolika členné budou rady – 

konference odborných rad by měly do konce února 2015 zvolit členy a vedoucího, SD složení 

OR potvrzuje. VV určuje pro jednání OR počty členů: 

OR mládeže – 11 členů 

OR velitelů – 14 členů (návrh od p. K. Hanuse jeden člen na jeden okrsek) 

OR prevence – 5 členů 

OR historie a ZH – 5 členů 

OR ochrany obyvatel – 3 členové 

OKRR – 5 členů 

Fr. Hanus poukazuje na skutečnost, že v současné době jsou vedoucí ústředních OR většinou 

příslušníci HZS – měli bychom se vynasnažit, aby se to změnilo. Chybí nám vlastní školitelé 

v oblasti represe a prevence!!! 

Do listopadového jednání VV proběhnou jednání OR, vedoucí poté podají zprávy. 
 

Ad 3) zprávy odborných rad + ad 4) příprava semináře OR prevence 

OR prevence: p. Severa 

- seminář proběhne 22. 11. v KD v Hromnici a bude společný pro OR prevence, velitelů 

a ochrany obyvatel 

- proběhnou zkoušky HASIČ III a II, přezkoušení PREVENTISTA III a II, pozvánka bude 

rozeslána okrskovým starostům, rovněž bude zveřejněna na webu OSH, program 

domluví a doladí jednotliví vedoucí OR 



OR velitelů: p. Hanus K. 

- rada bude mít schůzi v nejbližších dnech, program společného semináře bude 

projednán, pozvánky budou rozeslány na okrskové velitele 

OR mládeže: p. Frána 

- 4. 10. proběhlo zahajovací kolo hry Plamen v Horním Hradišti, dostatek rozhodčích, 

výborně organizačně i technicky zajištěna soutěž, doporučuje do sboru zaslat 

poděkování – uloženo p. Foldové 

- 8. 10. proběhlo setkání pořadatelů soutěží POORM, v ročníku 2014/2015 bude 

celkem 11 soutěží 

- 8. 11. je naplánováno slavnostní setkání mládeže, pro technické potíže se setkání 

nemůže uskutečnit v Manětíně, domluven KD v Hromnici, předložen rozpočet na tuto 

akci ve stejné výši jako v loňském roce – do 42tis. Kč 

- po diskusi vedoucích mládeže se od příštího ročníku pohárových soutěží, budou moci 

těchto soutěží zúčastňovat kolektivy, které mají alespoň jednoho vedoucího s aktivní 

kvalifikací, výjimka je povolena pouze pro začínají kolektivy. Toto opatření si vyžaduje 

situace, se kterou se ORM potýká – spoustu vedoucích má propadlou kvalifikaci nebo 

jí vůbec nemá – vznikají tím zbytečné problémy, mnozí neznají pravidla hry Plamen a 

také ostatní směrnice a bezpečnostní pravidla pro práci s mládeží 

- závěrečné – jarní kolo hry Plamen by mělo proběhnout ve spolupráci s TJ Sokol 

Trnová, v termínu 23. a 24. 5. 2015, předběžně potvrzeno od p. Krnáče 

- žádá prověřit možnost uspořádat na PS Košutka Memoriál V. Fránové,  a to v termínu 

2. 5. 2015 – uloženo p. Foldové 

- na slavnostní setkání mládeže budou hosté pozvání tzv. zvacím dopisem + VIP 

vstupenka, na tuto vstupenku má také nárok každý kolektiv v počtu dvou kusů, 

vstupné je v částce 200,-- Kč pro zúčastněný kolektiv, pozvánky budou odeslány 

z kanceláře OSH do 16. 10. 2014  

- 29. a 30. 11. 2014 se v Přibyslavi koná přezkoušení KS I a také školení pro nové 

zájemce, za naše OSH se na obnovu přihlásil p. Frána a jako nový p. Genttner 

OR ochrany obyvatel: p. Plaščiak 

- informoval o velké akci koncem září na Býkově, extrémní běžecký závod, kdy rada ve 

spolupráci s SDH Hromnice, Zruč a Druztová, zajišťovala zdravotní asistenci 

- šéf plzeňské záchranné služby přislíbil proškolení dalších zájemců 

- proběhla přednáška na téma poskytování první pomoci dětem 

ad 5) informace z Krajského sdružení hasičů PK 

V příštím týdnu, 23. 10. se koná X. SP OSH v Nýřanech, delegováni za naše OSH na toto 

jednání jsou: p. Foldová, p. Štefl, p. Ekstein, p. Hanus Fr., p. Hanus K., p. Frána a náhradníci   

p. Urbánek a p. Plaščiak – pracovní materiál byl všem dnes předán. 

Další informace z činnosti KSH PK přednesl krajský starosta p. Hanus F., zmínil se o dvou 

jednáních VV KSH, neustále se vracíme k nepředaným dokumentům od bývalého vedení, 

schválená pracovnice KSH je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nejasnosti ohledně 

vyplacení dotace od reklamní agentury z roku 2012…  
 

 

 



Ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- v pátek, 17. 10. se zúčastní jednání Sněmu starostů OSH v Přibyslavi, kancelář bude 

uzavřena 

- pláště pro OR ochrany obyvatel jsou zhotoveny, dodala fi D.S.D. Metal plus. s.r.o., jeden 

plášť včetně zateplení a nápisů stál 2.090,-- Kč, s členy OR bude sepsán výpůjční protokol 

- informace, že od června nemá zaplaceno odpovědnostní pojištění vedoucích mládeže SDH 

Horní Bříza, Město Touškov a Nekmíř – sbory byly několikrát písemně upozorněni na tento 

dluh, naposledy minulý týden s tím, že pokud nebude úhrada do 20. 10. provedena, bude 

účtováno penále za každý den prodlení ve výši 0,1% (červen – říjen) 

- stěhování do nových prostor probíhá se skluzem, cca do konce října by mělo být vše 

přestěhováno – Kolárova 32 

- informace o kontrole z Krajského úřadu PK – dotace za rok 2013, kontroly se za OSH 

účastnila p. Foldová a Ing. Červenka, za KÚ PK Ing. Mička a p. Syslová. Byly zkontrolovány 

všechny finanční doklady, výpisy z účtu, výpůjční smlouvy, směrnice o vnitřním kontrolním 

systému a evidenci majetku – drobné nedostatky byly ihned odstraněny (chyběly podpisy dle 

podpisového vzoru na pokladních dokladech) Kontrola byla důkladná a neshledala závažných 

nedostatků. 

- návrhy na vyznamenání z SDH Zhořec, Pláň a Zruč -  schváleny 

- informace: do tisku byl odeslán závěsný kalendář OSH, doporučeno vyrobit 200 ks, rovněž 

tak je ve výrobě kapesní kalendář – vše bude předáno na SP SDH 
 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení z jednání VV z 11. 9. 2014  

- zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad, včetně připravovaného společného 

semináře OR prevence, velitelů a ochrany obyvatel, 22. 11. 2014 v KD Hromnice 

- konání slavnostního setkání mládeže, 8. 11. 2014 od 14ti hodin v KD Hromnice 

- informaci o účasti p. Frány a p. Genttnera na školení KS I (činovník) 

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

- opatření OR mládeže, týkající se nekvalifikovaných vedoucích mladých hasičů a s tím 

spojené neumožnění startu kolektivu na soutěžích pořádaných OR mládeže 

- závěry kontroly dotace z KÚ PK 

- diskusní příspěvky jednotlivých členů VV 
 

VV schvaluje: 

- pozvánku na jednání Shromáždění představitelů SDH, 15. 11. 2014, od 10ti hodin v KD 

Žihle 

- termín jednání Sněmu delegátů – volební – na sobotu 28. 3. 2015, Pláně u Plas 

- delegáty na jednání X. SP OSH v Nýřanech: p. Foldová, p. Štefl, p. Ekstein, p. Hanus F., 

p. Hanus K., p. Frána a náhradníky jsou p. Plaščiak a Bc. Urbánek 

- rozpočet na slavnostní setkání mládeže do výše 42tis. Kč 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Zhořec, Pláň a Zruč 



VV určuje: 

- pro jednání v odborných radách tyto počty jednotlivých členů: 

 OR mládeže: 11 členů 

 OR velitelů: 14 členů 

 OR prevence: 5 členů 

 OR historie a ZH: 5 členů 

 OR ochrany obyvatel: 3 členové 

 Okresní kontrolní a revizní rada: 5 členů 

VV doporučuje Shromáždění představitelů SDH ke schválení: 

- předsedy pracovních komisí: návrhová p. Hanus F., a mandátová Ing. Lüftner 

- zapisovatelku sl. Slachovou 

- klíč pro volbu delegátů na Sněm delegátů v roce 2015: 1 sbor = 1 delegát 

VV pověřuje: 

- vedením jednání SP SDH v Žihli 1. náměstka p. Štefla 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 zaslat žádost o pronájem atletické dráhy na 33. ZŠ za účelem konání okresního kola 

v požárním sportu, 31. 5. 2015   termín: neprodleně 

 zaslat žádost o pronájem dráhy na PS Košutky za účelem pořádání celostátní 

dorostenecké soutěže Memoriál V. Fránové termín: neprodleně 

 rozeslat pozvánky na SP SDH všem členům VV a okrskovým starostům 

termín: do 30. 10. 2014  

 zaslat poděkování SDH Horní Hradiště za technické a organizační zajištění 

zahajovacího kola 43. ročníku hry Plamen  termín: do 20. 10. 2014  

všem vedoucím odborných rad: 

- zpracovat zprávy za uplynulé období a v elektronické podobě je předat na kancelář 

OSH       termín: do 15. 11. 2014    

všem členům VV: 

- zajistit včasné doručení pozvánek na SP SDH ve svých okrscích tak, aby byla zajištěna 

dostatečná účast na tomto jednání   termín: do 6. 11. 2014  

- nadále spolupracovat s OR historie při získávání podkladů praporů a dokumentů o 

Zasloužilých hasičích našeho OSH   termín: úkol trvalý 

 

při jednání zapsal: Luděk  E k s t e i n 

ze zápisu a audio záznamu zpracovala: Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé:  

Jiří  H o n z í k, v.r.      Ing. František  L ü f t n e r, v.r 

 

 

 


