
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p. Hanus F., p. Valenta 

  

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014 a Hlášení o činnosti SDH za rok 2013 

3) Hodnocení průběhu VVH SDH a okrsků, delegace na VVH 

4) Zpráva inventarizační komise – inventura majetku OSH za rok 2013 

5) Zajištění školení rozhodčích MH, požárního sportu a školení vedoucích MH 

6) Termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých 

7) Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 

8) Organizační záležitosti 

9) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. V úvodu přivítala nového člena VV a to 

delegáta za okrsek Dolní Bělá. Usnesením VVH okrsku Dolní Bělá byl odvolán p. Petr Frána      

a následně jako delegát do VV OSH Plzeň – sever byl zvolen p. Martin Holota. Usnesení,            

z kterého je patrná tato volba je založeno v dokumentaci OSH Plzeň – sever. 

Zapisovatelem jednání zvolen p.Ekstein, ověřovateli zápisu zvoleni p. Hanus K. a p. Holota 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

V bodě ukládá, trvají body: 

- úkoly pro p. Kamila Hanuse a p. Františka Hanuse 

p. Honzík ohledně stížnosti na chování rozhodčích při soutěžích MH podal informaci, že se na 

okrsku Dolany tato stížnost objevila z SDH Dýšina a Druztová, což potvrdil            i p. Plaščiak. 

Stížnost byla neadresná, VV se tím nadále zabývat nebude a považuje toto za ukončené. 

Doporučení v případě dalších takovýchto stížností – pokud bude stížnost obsahovat kdo si 

stěžuje, předmět stížnosti a konkrétní místo, bude se tím VV a příslušní OR zabývat 

Ostatní body usnesení ze dne 16. 1. 2014 splněny. 

 

Ad 2) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014 a odevzdaná Hlášení za rok 2013 

K dnešnímu dni nemají příspěvky uhrazeny SDH Planá, Bdeněves, Pňovany a Úterý, tj. 

zaplaceno má 97% registrovaných SDH. Hlášení o činnosti zatím nedodalo SDH Žichlice, Úterý, 

Manětín, Stvolny, Bdeněves, Kozolupy. 

Konstatováno, že je to dobrá platební morálka, osvědčila se bezhotovostní platba příspěvků. Pět 

zástupců SDH přišlo zaplatit příspěvky hotově do kanceláře OSH – v letošním roce tolerováno. 

 

 

 

 



Ad 3) hodnocení průběhu VVH SDH a okrsků, delegace na zbylé VVH okrsků 

Všichni přítomní členové VV hodnotí průběh VVH  bez závažných problémů, mnohde je úroveň 

VVH velmi vysoká, dobrá účast jak členů, tak i představitelů obcí a měst. Byli určeni delegáti na 

zbývající VVH okrsků, aktualizovaný termínový kalendář bude zveřejněn na webu OSH. Kamil 

Hanus potvrzuje červnové jednání VV společné se starosty okrsků na 19. června v obci 

Štichovice 

 

Ad 4) inventura 2013 

p. Ekstein předložil veškeré inventarizační protokoly, majetek OSH je účetně evidován v souladu 

se směrnicí o nakládání s majetkem.  

K 31. 12. 2013 byl stav pokladny 3.289,-- Kč a stav na běžném účtu 582.438,01 Kč 

Drobný hmotný majetek do 3tis. Kč: 68.997,-- Kč, hmotný majetek od 3tis. do 40.tis. Kč: 

254.659,-- Kč, hmotný majetek pořízený z dotace MŠMT: 106.095,-- Kč, zásoby v hasičském 

zboží: 78.688,-- Kč. vyřazen majetek v hodnotě 20.760,-- Kč( nefunkční, rozbitý, neopravitelný ) 

 

Ad 5) zajištění školení rozhodčích MH a požárního sportu, školení vedoucích MH 

Školení rozhodčích MH a dorostu proběhne ve spolupráci s SDH Horní Bělá, termín bude 

upřesněn. Školení nových rozhodčích požárního sportu a přezkoušení stávajících – stanoveno na 

15. března 2014 v HZ ve Stýskalých. 

Školení vedoucích MH pro získání nebo obnovu kvalifikačních stupňů II a III proběhne ve 

spolupráci s SDH Hromnice v termínu 22. a 23. března 2014. 

 

Ad 6) termíny okresních a krajských soutěží v roce 2014 

Okresní soutěže: 

- Memoriál Vendulky Fránové – 3. května – CPS Plzeň – Košutka 

- Závěrečné kolo hry Plamen – 24. a 25. května ve spolupráci s SDH Zbůch  

- Okresní kolo v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH – neděle 1. června – 

stadion 33. ZŠ na Skvrňanech 

Krajské soutěže: 

- Krajské kolo dorostu – 31. května Atletický stadion města Plzně na Skvrňanech                

( zajišťuje OSH Plzeň – jih ) 

- Krajské kolo v požárním sportu – 7. června na stadionu v Tachově ( zajišťuje OSH 

Tachov ) 

- Krajské kolo hry Plamen 14. a 15. června ve Všerubech ( zajišťuje OSH Plzeň – sever ) 

- Krajské setkání přípravek – 13. září v Sušici ( zajišťuje OSH Klatovy ) 

Republikové soutěže: 

- MČR v požárním sportu dospělých – 27. – 29. června v Českých  Budějovicích – 

společné s HZS 

- MČR hry Plamen a dorostu – 2. – 6. července v Brně 

- Mistrovství světa dorostu – 13. – 20. července ve Svitavách ( Pardubický kraj ) 

 

 

 

 

 



Ad 7) organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 

Informace podal p. Kamil Hanus. Ve středu 12. 2. Bylo společné jednání OR mládeže kraje a 

našeho okresu. OZ je v podstatě připraveno, nejbližší jednání VV kraje jej schválí. Strava je 

předběžně zamluvena ve školní jídelně ve Všerubech, ubytování štábu a rozhodčích v tělocvičně 

ZŠ, závodníci ve vlastních stanech. Soutěží z každého okresu vítězné družstvo starších a družstvo 

mladších. Na dotaz p. Foldové, zda by bylo možné zapůjčení lehátek z HZS pro rozhodčí bylo 

sděleno Ing. Musilem, že je možnost lehátka zapůjčit. 
 

Ad 8) organizační záležitosti 

Ing. Musil: 

- Podal  informace ke konání odborné přípravy velitelů a strojníků bez rozdílu kategorizace 

JPO, pro PS je na úterý 25. 2. Od 17,30 hodin svolána porada všech velitelů na CPS 

Košutka, termíny COP jsou plánovány na víkendy, podrobný siář k provádění OP je ke 

stažení na stránkách HZS PK i generálního ředitelství HZS 

- Pozval na soutěže 23. 5. Memoriál Kružík, 12. 7. soutěž v disciplínách TFA v Plzni, 

výšková budova „Bohemka“ ( všechny soutěže HZS PK jsou k nahlédnutí                      

na www.hzspk.cz ) 

- 24. června proběhne již 7. ročník MČR ve vyprošťování osob – amfiteátr Plzeň Plaza, 

současně bude probíhat den s IZS 

p. Krnáč: 

- nabídl možnost konání V. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů OSH Plzeň – sever 

v Trnové – do příště zjistí podmínky 

P. Foldová: 

- stěhování kanceláře OSH proběhne v letních měsících, všichni budou včas o této změně sídla 

OSH Plzeň – sever včas informováni 

- informovala o mimořádném jednání VV KSH PK, které proběhlo 30. 1. v zasedací místnosti 

OSH Plzeň-sever, problémy především v komunikaci s bývalým vedením kraje přetrvávají, příští 

jednání VV KSH připraví zasedání představitelů OSH, kde proběhne volba nového vedení KSH 

- seznámila přítomné s dopisem od starosty Ing. Richtera, který upozorňuje na důsledné 

dodržování nového Statutu vyznamenání. Je třeba věnovat pozornost vyplňovaným údajům a 

návrhy je třeba řádně zdůvodnit. Pokud návrh nebude splňovat náležitosti dle nového Statutu 

vyznamenání, bude vrácen k přepracování!!! 

- předložila vyúčtování účelové dotace od KÚ PK – přítomnými odsouhlaseno 

- informovala o novém pojištění mladých hasičů – pojišťovna Kooperativa, vše je zveřejněno na 

webu OSH v odkazu dokumenty k pojištění 

- upozornila na problematiku s přístupovými hesly do programu evidence SDH 

- předložila návrh sponzorské smlouvy s ZČHL na rok 2014, podpora soutěží ze strany OSH PS 

ve výši 3tis. Kč – přítomnými členy VV schváleno 

- pozvánka na veřejné výjezdní zasedání VV OSH PS na den 20. března od 18ti hodin v HZ 

v Kralovicích – přítomnými členy VV schváleno  

- návrhy na vyznamenání pro SDH Brdo-Hrádek, Luhov a Mladotice schváleny přítomnými členy 

VV 

- návrh na vyznamenání pro p. Plaščiaka k jeho životnímu výročí – schváleno přítomnými členy 

VV 

http://www.hzspk.cz/


- informovala o situaci s registrací SDH, která s účinností NOZ přešla na rejstříkový soud, které 

vedou spolkový rejstřík. Na tuto registraci mají SDH časový prostor do roku 2016. Registrace je 

zpoplatněna částkou 1tis. Kč, včetně následujících dalších změn ( změna sídla, změna ve výboru 

SDH ) 

p. Plaščiak: 

- předložil otevřený dopis všem dobrovolným hasičům, s obsahem přítomní členové VV souhlasí 

a dopis bude zveřejněn na stránkách OSH 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014 a odevzdaných Hlášení za rok 2013  

- Průběh VVH SDH a okrsků a delegace na zbylé VVH okrsků 

- Změnu delegáta do VV za okrsek Dolní Bělá – p. Martina Holotu 

- Informace o přípravě školení rozhodčích mládeže, dorostu a požárního sportu 

- Informace o přípravě školení vedoucích MH 

- Termíny okresních, krajských a republikových soutěží v roce 2014 

- Předběžné organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 

- Informace přednesené ředitelem ÚO Plzeň HZS PK Ing. Musilem 

- Informace ke stěhování kanceláře OSH 

- Informace z jednání mimořádného VV KSH PK 

- Dopis starosty Ing. Richtera k dodržování Statutu vyznamenání 

- Informaci k novým opatřením v přístupu do centrální evidence SDH 

- Informace o novém pojištění mladých hasičů do 18ti let u pojišťovny Kooperativa 
 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele p. Hanuse K. a p. Holotu 

- Návrhy na vyznamenání pro SDH Brdo-Hrádek, Luhov a Mladotice 

- Návrh na vyznamenání pro p. Miroslava Plaščiaka 

- Předložené závěry inventarizační komise k inventuře majetku OSH za rok 2013 

- Sponzorskou smlouvu mezi OSH PS a ZČHL, plnění ve výši 3tis.Kč 

- Závěrečnou zprávu a vyúčtování účelové dotace s KÚ PK 

- Dopis p. Plaščiaka s tím, že bude zveřejněn na webových stránkách OSH 

- Pozvánku na veřejné výjezdní zasedání VV OSH Plzeň – sever, které se uskuteční         

20. března 2014 v HZ v Kralovicích 
 

VV ukládá: 

p. Hanusovi K. – trvá úkol ze 7. 11. 2013 

p. Hanusovi F. – trvá úkol ze 7. 11. 2013 

p. Krnáčovi – zjistit možnosti a podmínky v SDH i obci Trnová pro pořádání V. setkání 

Zasloužilých hasičů a funkcionářů OSH PS – do 20. 3. 2014  

p. Foldové – na webu OSH průběžně aktualizovat termínový kalendář placení příspěvků 

p. Foldové – odeslat pozvánku na veřejné výjezdní zasedání VV všem členům VV a starostům 

okrsků a pozvánku zveřejnit na webu OSH – do 7. března 2014  

 

 



 

z poznámek zapisovatele přepsala: 

Alena  F o l d o v á 

 

Ověřovatelé: 

Kamil  H a n u s, v.r.      Martin   H o l o t a, v.r. 

 


