
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 12. března 2015  

v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) konečné zhodnocení VVH SDH a okrsků 

3) stav v odvodu členských příspěvků 

4) hospodaření OSH za rok 2014 a daňové přiznání 

5) soutěž PO očima dětí 

6) závěrečná zpráva organizační komise pro SD Pláně 

7) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Zapisovatel schválen p. Ekstein, ověřovateli 

zápisu p. Krnáč a Ing. Lüftner 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolou usnesení bylo zjištěno: pouze v bodě ukládá p. Fránovi: nedodal OZ krajského kola 

dorostu, bude následně doloženo. Ostatní úkoly splněny. 

 

ad 2) konečné zhodnocení VVH SDH a okrsků 

Podle informací jednotlivých členů VV ve všech okrscích proběhly VVH, nikde nebyly zásadní 

problémy, je velká obměna okrskových starostů. Nadále trvá povinnost pro všechny SDH 

dodat povinnou dokumentaci z VVH na kancelář OSH – velmi nutné je správně vyplnit Přílohu 

k RL a ve dvou originálech ji doručit – nikoliv e-mailem! 

 

ad 3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2015  

K dnešnímu dni mají příspěvky uhrazeny všechny sbory. Posledním, kdo příspěvky uhradil, 

byl SDH Blažim, 25. února.  Odvod příspěvků na ústředí (20,-- Kč dospělý hasič, 10,-- Kč mladý 

hasič) bude do konce března v plné výši zaplacen, včetně poplatku za zpracování účetnictví a 

mezd. 

 

ad 4) hospodaření OSH za rok 2014 a daňové přiznání 

Hlavním ekonomem SH Ing. Jirotou byly zpracovány všechny účetní sestavy a vypracováno 

daňové přiznání našeho OSH. Členové VV se podrobně s přiznání seznámili. To je připraveno 

k odeslání na Finanční úřad v řádném termínu – do konce března 2015. 

 

 



ad 5) soutěž Požární ochrana očima dětí 

Informace podal vedoucí OR prevence p. Severa – metodický pokyn byl včas rozeslán na 

školská zařízení v okrese, pokyn je zveřejněn i na webu OSH. Vyhodnocení proběhne                    

16. dubna na kanceláři OSH, Kollárova 427/32. 

 

ad 6) závěrečná zpráva organizační komise pro SD Pláně 

Informace podal p. Kamil Hanus. Seznámil s došlými nominacemi z SDH a okrsků na funkce 

do okresních orgánů, souhrnná nominace, včetně složení OR bude zaslána všem delegátům a 

členům VV společně s pozvánkou na Shromáždění delegátů. – uloženo p. Foldové. Dále 

předložil znění volebního řádu pro SD. 

Organizačně i technicky je vše zajištěno, v pátek 20. března je naplánována poslední schůzka 

organizační komise přímo v místě konání SD v Pláních, kde se domluví poslední technické i 

organizační záležitosti. 

p. Foldová seznámila s jednacím řádem, který byl zpracován Ing. Červenkou, který je pověřen 

řízením celého SD. Dále předložila seznam hostů, kterým bude zaslána pozvánka – pozváni 

budou bývalí i nově zvolení členové VV a OR, včetně všech Zasloužilých hasičů. Končícím 

členům doporučuje udělit plaketu s poděkováním, rovněž tak významným podporovatelům 

(HZS, HVP, Plzeňský kraj…)  – schváleno, plakety zajistí p. Foldová. Na SD bude poděkováno 

ZH p. Fránovi a poblahopřáno k jeho životnímu výročí – připravena jubilejní sekerka. 

p. Foldová předložila oficiální pozvánku na SD pro delegáty a hosty – schváleno.  

p. Foldová – informovala o pracovním materiálu pro delegáty – tabulkové přehledy za 

uplynulé volební období 

p. Hanus Fr. – připomínky k volebnímu řádu, po prostudování Stanov, Organizačního, 

Jednacího a Volebního řádu SH ČMS byl volební řád pro SD doporučen a schválen. 

p. Frána – seznámil s volbou OR mládeže a dotázal se na krajské kolo hry Plamen s návrhem, 

že pokud krajské kolo hry Plamen neproběhne, doporučuje nepořádat ani krajské kolo 

dorostu 

p. Hanus Fr. – odpověděl, že předběžně je krajské kolo hry Plamen domluveno s MěSH Plzeň-

město, termín 13. a 14. 6. 2015, místo konání 33. ZŠ ve Skvrňanech, PM dodá technickou 

četu, PJ a PS rozhodčí 

 

Po seminářích jednotlivých odborných rad VV bere na vědomí složení OR a určuje vedoucí 

OR dle Jednacího řádu odd. VII., čl. 28 takto: 

OR mládeže – Jaroslav Frána 

OR velitelů – Kamil Hanus 

OR prevence – Petr Severa 

OR ochrany obyvatelstva – Miroslav Plaščiak 

OR historie – vedoucí bude určen po semináři rady v dubnu 2015  

vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů – Jaroslav Randa 

 

Předložené vyznamenání pro p. Jaroslava Nebeského z SDH Ondřejov – schváleno. 



p. Foldová: 

- předložila žádost o spolupráci od firmy ORTO SHOES, s.r.o. se sídlem Skuteč přeposlanou 

z ústředí SH – firma se zabývá výrobou pracovní a bezpečnostní obuví, vč. hasičských 

zásahových bot – VV bere na vědomí 

- dále předložila znění dohod o provedení práce (DoPP) pro p. Koláře na zabezpečení a 

aktualizaci webových stránek – roční odměna 8tis. Kč, vyplacení ve dvou splátkách, a dále 

DoPP s Mgr. Mrázikovou pro zpracování podkladů a tvorbu knihy Zasloužilí hasiči a prapory 

OSH Plzeň – sever, včetně grafického a jazykového zpracování ve výši 20tis. Kč, vyplacené ve 

třech splátkách – VV souhlasí 

p. Hanus Fr. – navrhuje udělení mimořádné odměny pro p. Foldovou ve výši 10tis. Kč – bude 

projednáno na dalším jednání VV 

p. Sak – požádal o proplacení náhradních součástek pro časomíru – VV souhlasí s 

proplacením do výše 5tis. Kč 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z12. 2. 2015 

- konečné hodnocení VVH SDH a okrsků 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2015  

- závěrečnou zprávu organizační komise, včetně došlých nominací na funkce 

v okresních orgánech 

- předložené hospodaření OSH za rok 2014 

- připomínky ke krajskému kolu hry Plamen 

- žádost o spolupráci s firmou ORTO SHOES, s.r.o. 

- informace o soutěži PO očima dětí 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Jana Krnáče                    

a Ing. Františka Lüftnera 

- daňové přiznání za rok 2014 

- znění Volebního a jednacího řádu pro Shromáždění delegátů v Pláních 

- pozvánku pro delegáty a hosty na Shromáždění delegátů v Pláních 

- udělení poděkování a plakety významným podporovatelům naší práce a také 

odstupujícím členům VV a OR 

- vyznamenání pro p. Jaroslava Nebeského z SDH Ondřejov 

- dohodu o provedení práce na zabezpečení webových stránek s p. Kolářem (roční 

odměna 8tis. Kč) a na tvorku knihy s Mgr. Mrázikovou (roční odměna 20tis. Kč) 

- proplacení náhradních součástek na časomíru pro SDH Úněšov do výše 5tis. Kč 

 

 



VV určuje dle Jednacího řádu SH ČMS odd. VIII, čl. 28: 

- jednotlivé vedoucí OR: 

 OR mládeže: p. Jaroslav Frána 

 OR velitelů: p. Kamil Hanus 

 OR prevence: p. Petr Severa 

 OR ochrany obyvatelstva: p. Miroslav Plaščiak 

 vedoucího Aktivu ZH: p. Jaroslav Randa 

  

VV ukládá: 

p. Fránovi: 

- dopracovat OZ krajského kola dorostu a doručit jej krajskému starosti p. Hanusovi 

termín: neprodleně 

p. Foldové: 

- rozeslat pozvánku na Shromáždění delegátů v Pláních všem delegátům včetně nominace na 

funkce v okresních orgánech, zpracovaných organizační komisí z došlých návrhů okrsků a 

SDH a pozvánku na jednání všem hostům 

termín: do 13. 3. 2015 

- odeslat zpracované daňové přiznání za rok 2014  

termín: do 31. 3. 2015  

- zajistit plakety a poděkování odstupujícím členům VV a OR, včetně významných hostů 

termín: do 27. 3. 2015  

- na základě došlé dokumentace z SDH zpracovat nedostatky v dodaných materiálech a 

tyto přeposlat členům VV za jednotlivé okrsky 

termín: do 20. 3. 2015  

p. Šteflovi: 

- zajistit zaplacení odvodu členských příspěvků SH za rok 2015, včetně poplatku za vedení 

účetnictví a mzdy 

termín: do 20. 3. 2015  

Všem členům VV: 

- spolupracovat s p. Foldovou při zajištění povinné dokumentace z VVH SDH, které 

stále chybí, velmi nutné je zpracování a odevzdání Přílohy k registračnímu listu 

termín: průběžně 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

Ověřovatelé: 

Jan Krnáč, v.r.       Ing. František Lüftner, v.r. 

 

 

 


