ZÁPIS
z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 12. května 2015
v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. Červenka, p. Holota, p. Krnáč, p. Plaščiak, p. Sak, Bc. Urbánek, p. Cízl
Nepřítomni: p. Honzík
Program jednání:
1) kontrola usnesení
2) hodnocení celostátní soutěže Memoriál Vendulky Fránové
3) zhodnocení soutěže PO očima dětí
4) OZ závěrečného kola hry Plamen
5) OZ okresní soutěže v požárním sportu
6) organizační a technické zajištění krajské soutěže dorostu Atletický stadion Skvrňany
7) informace ze Sněmu starostů OSH v Přibyslavi, včetně případných dotací ze státního
rozpočtu
8) organizační záležitosti
Jednání zahájila a řídila p. Alena Foldová. Přivítala přítomné členy VV. Zapisovatelkou zvolena
Marie Stará, ověřovatelé zápisu navrženi a schváleni p. Severa a p. Hanus K..
1) kontrola usnesení
Kontrolou usnesení zjištěno: p. Frána rozpočet na závěrečné kolo hry Plamen dodal až na
květnovém jednání VV, s omluvou velkého časového vytížení, jinak všechny úkoly splněny
2) hodnocení celostátní soutěže Memoriál Vendulky Fránové
soutěž zhodnotil vedoucí OR mládeže p. Frána:
 menší účast než v předešlých ročnících (80 stovky, 20 věže), důvodem byly další
pořádané soutěže ve stejném termínu
 stížnost na špatného komentátora, ve velké iniciativě a snaze říct a okomentovat
více věcí najednou, nečetl řádně jména, pouze nahlédl na startovní listinu a
jméno si domyslel, tím ,,komolil“ jména závodníků – bylo s ním řešeno v průběhu
soutěže, nastala změna - při vyhlášení závěrečné výsledky na vyhlášení četli
hlavní rozhodčí disciplín
 vyúčtování soutěže zatím není úplné – schválený rozpočet 40tis. Kč nebude
překročen
 výsledky budou vyvěšeny na stránkách do 13. 5. 2015
 4 nahlášené zraněné osoby
 celkově dle p. Frány soutěž hodnocena velmi kladně
 p. Foldová poděkovala za účast na MVF členům výkonnému výboru, kteří se
soutěže zúčastnili

3) zhodnocení soutěže PO očima dětí
informace podal vedoucí OR prevence p. Severa
 okresní i krajské kolo proběhlo, do republikového kola postoupilo 16 dětí
 okresní kolo včetně obrázků je na stránkách – možno nahlédnout
 slavnostní vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 21. 5. 2015 na CPS Košutka
 výstava, která by měla navazovat, bude nejspíše zahájena až 26. 5. 2015
 p. Foldová si obrázky vytiskla a založí do dokumentace, bude se skenovat
s vyhodnocovací listinou na kraj
 požadavek na navýšení rozpočtu pro nákup cen na 4tis. Kč – schváleno
 diplomy nebudou laminovány, vloží se do desek s logem SH ČMS a PK – budeme
se i tímto způsobem snažit propagovat naši činnost a podporu od PK
 bude nutná domluva ohledně vyhlášení na Košutce, kvůli velkým problémům,
které nejsou zatím blíže specifikovány, se zpřísní podmínky vstupu do areálu HZS
– CPS Košutka
4) OZ závěrečného kola hry Plamen
informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána
 OZ projednáno, přejdeme ihned k rozpočtu a stav přípravy
 příprava: doprava překážek zajištěna, překážek je dostatek, doprava bude
finančně náročnější
 rozpočet stejný jako vloni, nedaří se sehnat p. Krnáče, zda jsou schopni uvařit
jídlo v rozpočtu cca 25tis. Kč, oběd - omáčka s knedlíkem nebo těstoviny – spíše
těstoviny (z důvodu varianty jídla „na sladko“)
 přípravy na závěrečné kolo hry Plamen se spolu pořádajícím sborem Trnová a
okrskem Ledce běží podle plánu
 celkový rozpočet je na částce 48tis. Kč jako v předešlých letech
 Ceny: pí Foldová oznamuje, že by to chtělo obměnu, a žádá o rozhodnutí o koupi
cen - finance k nákupu jsou:
- byla představena hra HASÍKOVINY (obdoba hry aktivity), kterou obdrží vítězné
kolektivy v obou kategoriích
p. Češka navrhuje vystavit poukazy – zamítnuto, špatné proúčtování na dotace, a
je lepší, když děti dostanou hmotnou věc
Schváleny ceny:
starší a mladší kategorie stejné ceny 1-3 místo (vedoucí si vybere)
2x 2 hadice C – 10 m
2x sada na 60m s překážkami – navázat spojky Rott
2x 2 hadice B - 10 m
ceny zajistí u firmy D. S. D. Metal plus, s.r.o. p. Foldová
zbytek cen zajistí p. Frána společně s p. Suchým, (počká se do 16. 5. dle
přihlášených družstev)
 poháry, medaile, trofeje – objedná p. Foldová

5) OZ okresní soutěže v požárním sportu
 termín konání 31. 5. 2015 – Atletický stadion Města Plzně Skvrňany
 ukládáme p. Hanusovi do 14. 5. 2015 vyvěsit na webové stránky OSH – OZ okresní
soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH PS
 stravování (SDH Všeruby) a zdravotní služba (SDH Kožlany) zajištěna
 zvolen vedoucí krajské rady velitelů p. Tomáš Kohel
 rozlosování pořadí na Krajské soutěži v požárním sportu v Domažlicích
(6. června 2015) máme startovní čísla 3 -muži a 4 - ženy
6) Organizační a technické zajištění krajské soutěže dorostu Atletický stadion Skvrňany
 p. Foldová vznesla dotaz, zda pořádáme Krajské kolo dorostu, p. Frána
odpověděl, že dle jeho dotazu novému krajskému starostovi (ing. Jan Majer),
ohledně OZ krajské soutěže dorostu, které nevyšlo z žádného výkonného výboru
krajského sdružení, bylo sděleno, že pouze je chyba v zápisu, že to neprošlo, jinak
je OZ považováno za odsouhlasené a máme se jím řídit
 nebude se čekat, zda OZ rozešle na okresní sdružení někdo z kraje, je nutné si
zajistit včasné odevzdání přihlášek – ukládáme p. Fránovi, rozeslat do 13. 5. 2015
organizační zabezpečení krajského kola dorostu včetně přihlášek na všechna
okresní sdružení hasičů Plzeňského kraje, včetně OSH PS
ceny: udělit jen do 3. místa
družstva:
Jednotlivci:
2x proudnice
6x opasek
2x koš
6x batoh
2x hadice C 20 m
6x kšandy
ceny objedná u fi D.S.D. Metal Plus, s.r.o. p. Foldová
 strava: stravu zajištuje SDH Všeruby, u prezence se předají lístky na jídlo
v hodnotě 50 Kč, s možností si na vlastní náklady doplatit jiné jídlo. Na poukázky
se nebude vracet.
stravovací lístky zajistí p. Frána
 poháry a medaile objedná p. Foldová.
7) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, včetně případných dotací ze
státního rozpočtu
 usnesení SS je na stránkách www.dh.cz
 proběhla prezentace k přeregistracím na všech úrovních našeho sdružení – tato
prezentace, zpracovaná ředitelem kanceláře SH Ing. Aulickým, byla e-mailem
přeposlána všem členům VV, aby ve svých okrscích mohli členy seznámit se
situací a následným postupem s přeregistrací SDH
 stále trvá problém s nedodanými Přílohami k registračním listům a další povinné
dokumenty – z kanceláře OSH je velká snaha o nápravu, bohužel ve sborech však
chybí zpětná vazba
 SDH Bohy chtějí zrušit sbor – bude následovat pokus o rozmluvu z důvodu velké
administrace při likvidaci sboru







doporučeno, že ten sbor, který nedodá potřebnou dokumentaci do konce května
– budou představitelé daného SDH naposledy písemně vyzváni k nápravě –
nebudou-li reagovat, OSH nemá žádnou možnost je nadále nutit, aby dokumenty
dodaly, SDH pak vyzve k nápravě Městský soud v Praze a pokud ani tady nebude
žádná reakce, vystaví se sbor možnosti likvidace
veškeré pohledávky k našemu ústředí máme řádně uhrazené
p. Hanus K. navržen do volební komise V. sjezdu
p. Hanus F. poukázal na změnu ve volebním řádu pro V. sjezd – p. Foldová
upozornila, že program sjezdu, jednací a volební řád pro V. sjezd jsou pouze
návrhy, které SS OSH schválilo

8) organizační záležitosti
 přítomným členům VV předložena hlavní kniha účetnictví OSH - předvaha za
1. čtvrtletí roku 2015 – vše kontrolováno OKRR, hospodaření je bez zjištěných
závad a nedostatků
 vyúčtování Shromáždění delegátů SDH, rozpočet 50 tis. Kč byl dodržen, celkové
náklady činily 45 548,-- Kč
 p. Foldovou zodpovězen dotaz p. Hanuse F. na výklad Stanov – Jednacího řádu
SH ČMS z minulého jednání VV týkající se veřejného jednání VV. Jednání VV jsou
zpravidla neveřejná. Jednací orgán je však oprávněn rozhodnout, že jednání nebo
jeho část je přístupná veřejnosti, nebrání- li tomu vážné důvody, např.: vážný
zájem sdružení, ochrana pověsti a ochrana obchodního tajemství
 odsouhlaseno veřejné jednání VV OSH PS v září 2015
 p. Foldová vznesla dotaz na místo konání shromáždění představitelů SDH –
navrhuje KD v Horní Bělé – p. M. Holota bude požádán, aby zajistil termín konání
tohoto shromáždění v termínu 14. 11. 2015 (termín je možné posunout o týden
dále na 21. 11. z důvodu slavnostního vyhlášení mládeže)
 návrhy na vyznamenání: p. F. Blecha, SDH Chříč – medaile sv. Floriána - schváleno
p. M. Cink, p. R. Slach, D. Krofta a p. J. Matoušek – SDH Dobříč medaile Za
příkladnou práci - schváleno
SDH Dobříč uděleno ČU OSH – při příležitosti 75. výročí založení sboru
 delegáti na V. sjezd navrženi včetně náhradníků, možno odjezdu den dopředu za
poplatek nocování 140,-- Kč – ještě proběhne bližší domluva
 schválena přefakturace části nájemného mobilního oplocení SDH Úněšov nebo
SDH Košutka v částce 1tis. Kč
 dotaz na pořádání tomboly – z hodnoty tomboly nutno odvést 20 % daň,
doporučeno neuvádět tombolu na plakát, pouze oznámit provádění tomboly na
OÚ.
 p. K. Hanus – vznesen dotaz ohledně registračních pokladen – odešle se písemný
dotaz na vedení – zda se tato situace nějak řeší

Usnesení:
VV bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z jednání 9. dubna 2015
- hodnocení celostátní soutěže Memoriál V. Fránové a soutěže PO očima dětí
- OZ závěrečného kola hry Plamen včetně organizačních záležitostí
- OZ okresní soutěže v požárním sportu včetně organizačních záležitostí
- organizační a technické zajištění krajské soutěže dorostu
- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
- předložené hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2015
- závěrečné vyúčtování Shromáždění delegátů SDH v Pláních
VV schvaluje:
- rozpočet na závěrečné kolo hry Plamen do výše 48tis. Kč
- rozpočet na ceny pro vítěze PO očima dětí 4tis. Kč
- vyznamenání dle předložených návrhů
- přefakturaci částky 1tis.Kč z nájemného mobilního oplocení SDH Úněšov nebo
hasičům Košutka
- konání veřejného jednání VV v září 2015 – místo a termín bude upřesněno
VV ukládá:
p. Fránovi:
- nákup cen na vyhlášení závěrečného kola hry Plamen – do 22. 5. 2015
- zajistit stravovací lístky na krajské kolo dorostu – do 29. 5. 2015
- na všechna OSH v Plzeňském kraji rozeslat OZ krajského kola dorostu, včetně
přihlášek – do 13. 5. 2015
p. Hanusovi K.:
- vyvěsit na webové stránky OSH – OZ okresní soutěže v požárním sportu a
soutěže O pohár starostky OSH – do 14. 5. 2015
p. Foldové:
- nákup cen na závěrečné kolo hry Plamen na 1. - 3. místo v obou kategoriích,
včetně nákupu cen na krajské kolo dorostu na 1. – 3. místo v družstvech a
jednotlivcích – do termínu konání soutěží
- nákup medailí, pohárů a trofejí na závěrečné kolo hry Plamen, krajské kolo
dorostu a okresního kola v PS vč. Poháru starostky OSH- do termínu konání
soutěží
- sdělit p. Holotovi úkol o zjištění možnosti pořádání shromáždění představitelů
SDH v KD v Horní Bělé - neprodleně
- připravit dopis pro ústředí k registračním pokladnám – do 16. 6. 2015
všem členům VV:

-

zajistit dodání potřebné dokumentace z SDH – především aktuální Přílohu
k registračnímu listu a usnesení z VVH dle dodaného seznamu sborů, které do
dnešního dne tuto povinnost nesplnily
VV na základě jednání OKRR doporučuje:
- sborům, které nedodají do konce května potřebné dokumenty k přeregistraci,
zaslat naposledy dopis s upozorněním, že pokud dokumenty nedodají,
vystavují se riziku možností likvidace sboru
Zapisovatelka: Marie Stará
Zápis zpracovala: Marie S t a r á
Ověřovatelé:
Kamil H a n u s, v.r.

Petr S e v e r a, v.r.

