
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 9. dubna 2015  

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Krnáč, Ing. Lüftner, ZH p. Randa 

Nepřítomni: p. Sak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava soutěží mládeže 

3) hodnocení Shromáždění delegátů v Pláních 

4) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2015  

5) zprávy vedoucích OR 

6) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Vlastimil Červenka. Přivítal nové členy VV a vyjádřil přesvědčení, že 

se nám společná práce bude dařit i v novém volebním období. Zapisovatelem navržen a 

schválen p. Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a schváleni p. Fila a p. Moravec. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolou usnesení zjištěno: všechny úkoly splněny 

 

ad 2) příprava soutěží mládeže  

Informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána: 

 Memoriál V. Fránové, termín konání 2. 5. 2015, místem konání PS Košutka, OZ 

připraveno, v podstatě je totožné jako v loňském roce. Pozvánka bude rozeslána       

p. Fránou a rovněž osobně předána na poradě vedoucích OORM v Přibyslavi, 

zveřejněna bude také na webu OSH. 

 Jednáno s hypermarketem Globus (p. Štěpán z SDH Úněšov), firma poskytne ceny a 

zajistí v prostorách PS občerstvení pro účastníky soutěže 

 Rozpočet na soutěž do výše 40tis. Kč ( ceny, trička, technické a organizační 

zabezpečení, stravování rozhodčích) – souhlasíme 

 Požadavek na ploty od fi TOI TOI , objednávku zabezpečí p. Foldová 

 Závěrečné kolo hry Plamen – 23. a 24. 5. 2015 ve spolupráci s okrskem Ledce a SDH 

Trnová. 31. 3. proběhla společná schůzka OR mládeže a zástupců SDH Trnová a TJ 

Sokol Trnová, kde byly domluveny technické a organizační záležitosti této soutěže, 

rozpočet na závěrečné kolo hry Plamen bude OR mládeže zpracován a zaslán před 

konáním jednání VV na kancelář OSH – zodpovídá p. Frána 



 Aktiv vedoucích mládeže naplánován na 22. 4., bude nutná změna termínu z důvodu 

konání Shromáždění delegátů OSH při KSH PK – náhradní termín bude domluven a 

vedoucím bude pozvánka včas rozeslána – zodpovídá p. Frána 

 info k výstavce v hypermarketu Globus – vítězné práce ze soutěže PO očima dětí, 

prezentace naší činnosti, možnost vystavení historické techniky a stejnokroje, 

nástěnky pro fotografie a další materiál domluven na Obci Hromnice, výstavku 

zabezpečí členové OR mládeže 

 

ad 3) hodnocení Shromáždění delegátů SDH v Pláních 

p. Foldová poděkovala členům VV, kteří se zúčastnili jak příprav tak na samotném jednání SD. 

Usnesení a záměry činnosti byly již zveřejněny na webu OSH, zápis ze SD je vyhotoven a byl 

odeslán k ověření ověřovatelům, po ověření bude i zápis zveřejněn na webu OSH. 

Konstatovala, že byla celkem slušná účast (102 delegátů, tj. 78%), jednání mělo spád a 

veškeré organizační a technické zabezpečení bylo na vysoké úrovni.  

Kniha o Zasloužilých hasičích a praporech OSH je k dispozici na kanceláři OSH – cena 200,-- Kč 

za kus, tato informace bude také zveřejněna na webu OSH. 

p. Plaščiak – hodnotí shromáždění jako dobře připravené 

p. Hanus K. – poukázal na dlouhé diskusní příspěvky 

Ing. Červenka – konečné vyúčtování bude předloženo na květnovém jednání VV, zatím 

nemáme všechny podklady (faktury). Mrzelo jej, že po jednání všichni odjeli – ztrácí se 

pospolitost a chuť posedět s kamarády, ale je to věc každého z nás. 

 

ad 4) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2015  

Hospodaření bude předloženo na květnovém jednání, zatím nejsou kompletně zpracované 

účetní sestavy za dané období. 

 

ad 5) zprávy vedoucích odborných rad 

OR velitelů, informace podal p. Hanus K. 

 je připraveno organizační zabezpečení okresního kola v požárním sportu a soutěže O 

pohár starostky OSH – termín neděle 31. 5. 2015  

 OR se na svém jednání projednala připomínky vzešlé z podnětů hodnocení z okrsků a 

SDH, týkající se odborné přípravy členů JPO 

 OZ bude rozesláno na okrskové velitele a bude zveřejněno na webu OSH – zodpovídá 

vedoucí OR velitelů 

OR prevence, informace podal p. Severa 

 ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 14ti hodin proběhne vyhodnocení soutěže PO očima dětí, 

bude domluven termín slavnostního vyhodnocení, bylo by vhodné vyhodnocení 

uspořádat v době konání výstavky v Globusu 

 na výstavce bude OR prevence spolupracovat s OR mládeže 

 

 

 



OR ochrany obyvatelstva, informace podal p. Plaščiak 

 je dojednáno školení členů OR ve školicím středisku HZS PK v Třemošné 

 rada bude pracovat ve stejném rozsahu jako v minulém období, zaměří se na 

zdravotní přípravu členů JPO i obyvatelstva 

OKRR – předseda rady p. Cízl informoval, že první schůze OKRR po volbách proběhne          

21. 4. 2015 

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová 

 předložila výkonnému výboru pověření náměstků OSH: 

1. náměstek Ing. Vlastimil Červenka – ekonomika, personální agenda 

2. náměstek Luděk Ekstein – úsek represe a prevence, historie 

3. náměstek Jaroslav Frána – úsek mládeže 

Přítomnými členy VV jednomyslně odsouhlaseno, pověření náměstci podepsali. 

 informovala o nedostatcích z jednotlivých SDH v dokumentaci z VVH, především 

upozornila na špatné nebo vůbec nedodané Přílohy k registračním listům, které je 

nutné odeslat urychleně na ústředí do Prahy, jednotliví členové VV za okrsky si 

nedostatky zapsali, ostatním ještě půjde e-mail 

 návrhy na vyznamenání:  SDH Brdo – Hrádek – schváleno 

 upozornila na termíny uzavření kanceláře OSH, 24. 4. 2015 – Shromáždění starostů 

OSH v Přibyslavi a 7. 5. 2015 – předání titulu ZH p. Dubovi v Přibyslavi 

p. Hanus Fr.  

 upozornil na to, že Shromáždění delegátů mělo určit, který z náměstků za co bude 

zodpovídat, když starostka a pracovnice je jedna osoba 

- odpověď p. Foldové: 18. 3. jsme na OSH obdrželi z ústředí e-mail, který na tuto 

situaci upozorňoval, a je tam uvedeno, že pokud tato situace nastane, musí 

výkonný výbor OSH pověřit jednoho z náměstků k podpisu a kontrole 

ekonomické dokumentace, personálních záležitostí apod. – dnes se tak stalo 

 diskuse mezi p. Hanusem Fr. a p. Fránou k tématu krajských soutěží mládeže 

Ing. Červenka 

 navrhl, aby byl zvolen stálý zapisovatel jednání VV, který si zápis následně také 

zpracuje 

 p. Hanus K.  dotaz proč to je navrženo 

 p. Foldová odpovídá, že je nutná pomoc minimálně do konce roku, narostla 

agenda ohledně zápisů do spolkového rejstříku a zápisy by měly být zpracovány 

včas, v současné době je to tzv. na hraně, pochopitelně, že se zpracováním zápisů 

vypomůže kdykoliv 

 zapisovatelkou navržena sl. Marie Stará, náhradníkem p. Luděk Ekstein – 

přítomnými členy VV odsouhlaseno 

 diskuse ke změně dne a hodiny konání jednání VV – dohoda, od května se jednání 

VV budou konat vždy v úterý, od 16ti hodin 

 p. Foldová navrhla, aby se červnové jednání VV konalo jako veřejné 



- podle Jednacího řádu SH ČMS čl. 8 jsou jednání orgánu neveřejná, jednací 

orgán je však oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část je přístupná 

veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody 

 p. Hanus Fr. – vyjádřil nesouhlas, není to v souladu se Stanovami 

 na příští jednání Ing. Červenka a p. Foldová nastudují ustanovení našich předpisů 

a na dalším jednání bude rozhodnuto 

p. Foldová 

 závěrem poblahopřála p. Plaščiakovi k jeho nedělním narozeninám a předala drobný 

dárek 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání 12. 3. 2015  

- hodnocení Shromáždění delegátů SDH v Pláních 

- informace o připravovaných soutěžích mladých hasičů (MVF a Plamen) 

- informace vedoucích OR velitelů, prevence a ochrany obyvatelstva 

- informace předsedy OKRR 

- uzavření kanceláře OSH pátek 24. 4. 2015 a 7. 5. 2015  

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Josefa 

Filu a p. Josefa Moravce 

- rozpočet na celostátní dorosteneckou soutěž Memoriál V. Fránové do výše 

40tis. Kč 

- pověření náměstků starostky: 

- 1. náměstek Ing. V. Červenka: ekonomika, personální agenda, zastupování 

starostky v době její nepřítomnosti 

- 2. náměstek p. L. Ekstein – represe, prevence, ochrana obyvatelstva a 

historie, zastupování starostky a 1. náměstka v době jejich nepřítomnosti 

- 3. náměstek p. J. Frána – mládež, zastupování starostky, 1. a 2. náměstka 

v době jejich nepřítomnosti 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Brdo – Hrádek 

- stálé zapisovatele jednání sl. M. Starou a p. L. Eksteina 

- konání jednání VV od května 2015 vždy v úterý od 16ti hodin 

 

VV ukládá: 

p. Fránovi: 

- zpracovat rozpočet na závěrečné kolo hry Plamen a zaslat jej na kancelář OSH před 

konáním květnového jednání VV 

termín: do 30. 4. 2015  



- dohodnout se zástupci SDH Trnová náhradní termín konání jarního aktivu 

vedoucích MH – termín: neprodleně 

- ve spolupráci s ostatními vedoucími OR zabezpečit výstavku prezentace 

činnosti OSH Plzeň-sever v hypermarketu Globus – termín: do 30. 4. 2015  

Ing. Červenkovi: 

- připravit konečné vyúčtování Shromáždění delegátů v Pláních a předložit jej 

na příštím jednání – termín: 12. 5. 2015  

- připravit přehled hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2015 – termín: 12. 5. 2015  

 

p. Foldové: 

- zajistit objednávku plotových zábran u fi TOI TOI, s.r.o. pro Memoriál V. Fránové             

termín: neprodleně 

- ve spolupráci s Ing. Červenkou připravit výklad Stanov a Jednacího řádu SH ČMS 

k problematice konání veřejného jednání výkonného výboru – termín: 12. 5. 2015  

-  ve spolupráci se členy VV zajistit nápravu nedostatků v Přílohách k RL SDH za dané okrsky a 

zjištěné nedostatky rovněž zaslat e-mailem – termín do 25. 4. 2015  

 

 

zapisovatel: Luděk  E k s t e i n 

zápis zpracovala: Alena  F o l d o v á 

 

 

ověřovatelé: 

Josef  F i l a, v. r.       Josef  M o r a v e c, v. r.

   

 

 

 

 

 


