
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 16. června 2015 

v kanceláři OSH, Kollárova 32 v Plzni 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka, p. Fila, p. Hanus Fr., p. Sak, sl. Stará, p. Randa 

Nepřítomni: p. Honzík 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) zpráva OR mládeže – okresní Plamen, krajský dorost 

3) zpráva OR velitelů – soutěže v PS 

4) informace o dotacích MŠMT ČR a grantech MV ČR 

5) zpráva OR historie 

6) zpráva OR ochrany obyvatelstva 

7) zpráva OKRR 

8) informace z KSH Plzeňského kraje 

9) plán práce VV na 2. pololetí 2015  

10) informace z okrsků 

11) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Zapisovatel zvolen p. Ekstein a ověřovateli 

p. Krnáč a p. Frána. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Body usnesení splněny, pouze trvá úkol p. Foldové připravit dopis na ústředí v souvislosti se 

zavedením registračních pokladen. Zatím není jasné, jak schvalování tohoto zákona projde 

Poslaneckou sněmovnou.  

K dodání dokumentů nutných k přeregistraci SDH informovala p. Foldová, že na SDH Blažim, 

Pernarec, Sedlec, Kočín, Červený Újezd, Vlkošov, Brodeslavy, Bohy, Tlucná a Dolní Jamné byly 

odeslány dopisy – poslední výzva k dodání chybějících dokumentů.   

 

ad 2) zpráva OR mládeže – informace podal vedoucí rady p. Frána 

- okresní kolo proběhlo ve dnech 23. a 24. 5. v areálu TJ Sokol Trnová, hodnoceno 

kladně, dobře organizačně i technicky zajištěno, vítězství starší kategorie Manětín, 

mladší Horní Bělá – postup na krajské kolo, kompletní výsledky na webu OSH 

- doporučuje zaslat poděkování SDH Trnová, Obci Trnová a TJ Sokol Trnová – uloženo 

p. Foldové 

- dále proběhla diskuse na kvalitu rozhodčích, je třeba tomuto problému věnovat větší 

pozornost a apelovat na členy, aby se pravidelně účastnili školení a kurzů pro 



rozhodčí, na kvalitě rozhodování na soutěžích se projevuje dlouhodobý nezájem o 

školení 

- krajské kolo dorostu, jehož jsme byly jako OSH pořadateli – 30. 5. 2015 Atletický 

stadion města Plzně na Skvrňanech – nízká účast jak družstev, tak jednotlivců, 

některá OSH nedodala potřebný počet rozhodčích, stanovený OZ krajského kola, 

vítězem družstev v dorostu SDH Žebnice a dorostenky Úněšov – postup na MČR, 

kompletní výsledky na webu OSH 

- po organizační a technické stránce soutěž zajištěna kvalitně, včetně komentátora 

- poděkování HZS PK za zapůjčení překážek a SDH Všeruby za zajištění stravování a 

pitného režimu – uloženo p. Foldové 

- krajské kolo hry Plamen (13. a 14. 6.), pořadatelem bylo KSH, ale přípravy se zhostila 

OR mládeže našeho OSH a někteří členové OSH PJ, soutěž proběhla v areálu TJ Sokol 

Trnová, opět některá OSH nedodala dostatečný počet rozhodčích, díky prudkému 

lijáku v sobotu byl zrušen ZPV, účast 5ti kolektivů v kategorii mladší a 6ti kolektivů 

v kategorii starších, vítězství zůstalo „doma“ – SDH Manětín postupuje na MČR do 

Prahy a v mladší kategorii vyhrál tým SDH Horní Bělá – výsledky na webu kshpk.cz 

 

ad 3) zpráva OR velitelů – informace podal vedoucí rady p. Hanus K. 

- okresní kolo v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH se konala 31. 5. 2015 

na Atletickém stadionu města Plzně 

- kvalitní terén i zázemí, ovšem velmi nízká účast družstev – v požárním sportu 3 

družstva mužů a ženy pouze 2, do poháru se přihlásila shodně 4 družstva mužů a žen 

- rozhodčích byl dostatek, bezchybně zajištěno stravování i moderování celé soutěže 

- vítězem v kategorii mužů SDH Žebnice, v kategorii ženy SDH Horní Bělá – postup na 

krajské kolo v Domažlicích, pohár vyhráli muži SDH Úněšov a ženy SDH Všeruby – 

kompletní výsledky na webu OSH 

- doporučuje nechat vyrobit dvě nové překážky – bariéru s oknem – a na příště 

vynechat pro muže domeček – odsouhlaseno přítomnými členy VV 

 

ad 4) informace k dotacím a grantům – p. Foldová 

- dotace MŠMT ČR, které byly v letošním roce přerozděleny naším ústředím pro OSH 

PS jsou ve výši 204.535,-- Kč (vzdělávání ved. MH, volnočasové aktivity, provozní 

náklady OSH a MTZ SDH, mzdové prostředky) 

- granty MV ČR – pro požární sport dospělých 10.970,-- Kč, pro hru Plamen a dorost 

15.052,-- Kč 

- ke všem dotacím a grantům je nutné vydat vlastní náklady ve výši 30%, SDH, která 

požádají o dotaci, musí vést podvojné účetnictví, vyúčtování má pevně daná pravidla 

a termíny, při jejich nedodržení se částka dotací a grantů musí vrátit 

- účelová dotace z Plzeňského kraje, dotace za rok 2014 vyúčtována, dolaďují se 

drobné nedostatky, nová smlouva na rok 2015 bude uzavřena v průběhu měsíce 

července, výše dotace pro jednotlivá OSH podléhá schválení Zastupitelstvem PK 



 

ad 5) zpráva OR historie – p. Foldová 

- 2. června se na jednání sešli členové rady historie ve složení p. Štefl, p. Randa, p. 

Fanta, p. Kapitán, p. Hezký a p. Foldová 

- z jednání vyplynuly některé úkoly dlouhodobějšího charakteru, zápisy budou 

zveřejňovány na webu OSH 

- členové doporučují jako vedoucího rady historie p. Ladislava Kapitána 

- přítomní členové VV odsouhlasili vedoucího OR historie jednomyslně 

- připravované setkání ZH a funkcionářů proběhne 17. 10. 2015 v Centru Caolinum 

v Nevřeni, rada se ještě koncem září sejde tak, aby se dojednali organizační záležitosti 

setkání, je již zajištěna hudba na odpolední posezení – zajistil p. Randa 

 

ad 6) zpráva OR ochrany obyvatelstva – vedoucí rady p. Plaščiak 

- členové rady plní úkoly, vyplývající z plánu práce 

- zajišťuje se asistence při různých sportovních akcích 

- rozvíjí se spolupráce s kynology z Horní Břízy 

- je naplánováno cvičení na evakuaci letního tábora, předběžná domluva je s SDH 

Obora – letní tábor na Obořici 

 

ad 7) zpráva OKRR – předseda rady p. Cízl 

- rada se od Shromáždění delegátů sešla podruhé, zabývala se kontrolou prvotních 

účetních dokladů, došlých i vydaných faktur a bankovními výpisy – neshledala 

žádných závad 

- upozorňuje na špatnou komunikaci některých SDH k problematice dokumentů, 

týkajících se přeregistrace do spolkového rejstříku 

- členové rady jsou připraveni pomoci řešit avizovanou likvidaci SDH Bohy 

 

ad 8) zpráva o činnosti KSH Plzeňského kraje – p. Foldová 

- výkonný výbor KSH PK se sešel 25. května, mimo jiné se řešila stížnost na neplatnost 

volby náměstka starosty KSH, bude dále řešeno s ústředím SH 

- neochota některých OSH pro pořádání krajských soutěží v budoucím období, 

s největší pravděpodobností bude muset být upraven plán soutěží, který je nyní do 

roku 2025 

- na jednání se profesně představil starosta KSH PK Ing. Jan Majer 

 

ad 9) plán práce VV na 2. pololetí 2015 – předložila p. Foldová 

- po diskusi upraveny termíny jednotlivých jednání 

- zářijové jednání VV bude veřejné v HZ ve Všerubech od 18ti hodin 

- upravený plán práce bude rozeslán se zápisem z dnešního jednání a vyvěšen na webu 

OSH – zodpovídá p. Foldová 

 



ad 10) informace z okrsků 

Jednotliví členové VV podali informace ze svých okrsků, proběhly soutěže v požárním sportu, 

mnohde s úpravami pro místní podmínky, menší problémy jsou všude, postesk zástupce 

okrsku Dolní Bělá p. Holoty na nečinnost většiny sborů v okrsku. 

p. Foldová upozornila, že na OSH došly výsledky z okrskových kol pouze za 4 okrsky, apeluje 

na přítomné členy, aby se pokusili o nápravu ve spolupráci s okrskovými veliteli  

 

ad 11) organizační záležitosti  

- p. Severa informoval o vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí, kterého se 

na stanici HZS Košutka 4. 6. zúčastnilo více jak 60 dětí a dospělých, na kraj postoupilo 

16 prací a v republice byly vyhodnoceny práce dvě – výsledkové listiny jsou k dispozici 

na webu OSH v odkazu rady prevence 

- p. Foldová předložila žádost ZČHL o sponzorský dar, diskuse: vzhledem k tomu, že 

s představiteli ZČHL není žádná komunikace a i když v loňském roce byly známy 

termíny postupových soutěží v požárním sportu, nebyl na tento fakt brán zřetel (v 

termínu 31. 5. byla soutěže ZČHL v SDH Bučí – a v ten samý termín probíhala 

postupová soutěž v požárním sportu) výkonný výbor jednomyslně neschvaluje žádný 

sponzorský dar 

- p. Foldová předložila žádost SDH Žebnice (družstvo mužů se zúčastnilo krajského kola 

v požárním sportu v Domažlicích) o příspěvek na ubytování – schváleno 1. tis. Kč 

- přítomní členové VV dále schvalují příspěvek ve výši 3 tis. Kč na dopravu, případně na 

ubytování pro všechny kolektivy, které se probojovaly na MČR hry Plamen a dorostu 

– příspěvek bude poukázán do 30. 6. na účty SDH Žebnice, SDH Úněšov a SDH 

Manětín – zodpovídá Ing. Červenka a p. Foldová 

- p. Foldová seznámila přítomné s fotodokumentací zvukové aparatury OSH, repro 

bedny jsou poškozené, rovněž tak stojany, doplatilo se na benevolenci při půjčování a 

následném vracení aparatury po akci – nedůsledná kontrola. Aparaturu si bude 

nadále možné zapůjčit pouze za podmínek, které byly schváleny již před dvěma lety – 

viz výpůjční smlouva a složení kauce. Před zápůjčkou si sbor vše objedná na kanceláři 

OSH, sepíše se výpůjční smlouva, zaplatí kauce a aparatura pak bude zapůjčena – po 

odevzdání bude vše zkontrolováno a při nezměněném stavu bude kauce vrácena – za 

vše zodpovídá p. Foldová a p. Ekstein 

- p. Foldová – informovala o pracovním setkání s ministrem vnitra p. Chovancem a 

vrcholnými představiteli GŘ HZS a SH ČMS Praha dne 6. 6. 2015 v Praze, krajští 

starostové se setkali také s ministerským předsedou p. Sobotkou 

- vyznamenání – předloženy návrhy SDH Hradecko, čestná uznání a medaile Za 

příkladnou práci při příležitosti srpnových oslav 110. výročí založení sboru – 

schváleno 

- upřesnění delegátů na V. sjezd SH ČMS v Pardubicích, z důvodu dlouhodobé nemoci 

Ing. Červenky a pracovního zaneprázdnění p. Frány na sjezd pojedou náhradníci –     



p. Slach a p. Plaščiak. Je objednán a zaplacen nocleh z pátku 3. 7. – delegáti za naše 

OSH se osobně domluví na konečné dopravě do Pardubic a zpět 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z minulého jednání 

- informace o dotacích MŠMT ČR, Plzeňského kraje a grantech MV ČR 

- zprávu OR mládeže o okresních a krajských soutěžích MH a dorostu 

- zprávu OR velitelů o okresní a krajské soutěži v požárním sportu 

- zprávu OR ochrany obyvatelstva 

- zprávu OR historie 

- informace OR prevence 

- zprávu Okresní kontrolní a revizní rady 

- informace z KSH Plzeňského kraje 

- informace z činnosti okrsků 

- informace o setkání představitelů SH ČMS s ministrem vnitra ČR a GŘ HZS ČR 

- stav zvukové aparatury OSH 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Krnáče a p. Fránu 

- plán práce VV na 2. pololetí 2015  

- výrobu 2 kusů překážek – bariéra s oknem 

- příspěvek SDH Žebnice na ubytování při krajském kole v požárním sportu 

v Domažlicích 

- příspěvek na dopravu, případně ubytování ve výši 3 tis. Kč postupujícím družstvům na 

MČR hry Plamen a dorostu – SDH Manětín, SDH Žebnice, SDH Úněšov 

- vyznamenání pro členy SDH Hradecko – 110. výročí založení sboru (srpen 2015) 

 

VV určuje: 

- vedoucího odborné rady historie p. Ladislava Kapitána (SDH Třemošná) 

 

VV neschvaluje: 

- žádost o sponzorský příspěvek ZČHL se sídlem v Mrtníku 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 připravit dopis pro SH Praha k registračním pokladnám – do 31. 8. 2015  

 zaslat poděkování SDH Trnová, SDH Všeruby, TJ Sokol Trnová, Obci Trnová a HZS PK 

za pomoc při okresních a krajských soutěží – do 26. 6. 2015  



 ve spolupráci s ekonomickým náměstkem Ing. Červenkou uhradit schválené příspěvky 

SDH Žebnice, SDH Úněšov a SDH Manětín – do 30. 6. 2015  

 zajistit objednávku pro výrobu dvou kusů bariéry s oknem – do 30. 6. 2015  

 zveřejnit na webu OSH plán práce VV na 2. pololetí – do 19. 6. 2015  

p. Foldové a p. Eksteinovi: 

 důsledně dodržovat výpůjční řád v souvislosti se zvukovou aparaturou – úkol trvalý 

 

Všem členům VV: 

 ve spolupráci s okrskovými veliteli zajistit zaslání výsledkových listin z okrskových kol 

v požárním sportu – do 30. 6. 2015  

 

 

Zapsal: Luděk  E k s t e i n 

Z audio záznamu a poznámek zápis zpracovala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Jan  K r n á č, v.r.       Jaroslav  F r á n a, v.r. 

 

 

 

 


