
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 

10. listopadu 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Hanus Fr., p. Plaščiak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hospodaření OSH za 3. čtvrtletí 2015, dotace 

3) zabezpečení Shromáždění představitelů SDH – Horní Bělá 

4) hodnocení VI. setkání ZH a funkcionářů – Nevřeň 

5) zpráva OR represe 

6) zpráva OKRR 

7) informace ze Shromáždění starostů OSH – Přibyslav 

8) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek Ing. Vlastimil Červenka. Návrh na zapisovatele – p. Ekstein a 

ověřovatelé zápisu Ing. Lüftner a Ing. Červenka – jednomyslně schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová – úkoly splněny. 

 

ad 2) hospodaření OSH za 3. čtvrtletí 2015 – informace podal Ing. Červenka 

Podrobný přehled byl zpracován dle účetních sestav vedených SH ČMS Ing. Jirotou a jak příjmy, 

tak výdaje budou předmětem jednání SP v Horní Bělé. Do konce září byly příjmy OSH, včetně 

dotací 997 655,-- Kč. Kč a výdaje 845 494,-- Kč. Dotace od MŠMT a MV ČR jsou postupně 

vyúčtovány SH, dotace PK bude vyúčtována do 31. 1. 2016. 

Rozpočet na rok 2016 předložen v obdobné výši jako pro rok 2015 – bude předmětem jednání 

SP v Horní Bělé. Předložené rozpočty v tabulkové formě rozešle p. Foldová neprodleně všem 

členům VV a předsedovi OKRR. 

Jmenování inventarizační komise – Jaroslav Frána, Eduard Cízl, Jan Suchý, Martin Holota a 

Luděk Ekstein – jednomyslně schváleno. 

 

ad 3) zabezpečení SP Horní Bělá – 21. 11. 2015  

p. Holota – organizačně a technicky ze strany SDH vše zajištěno, k dispozici bude káva, sušenka 

a voda – uhradí OSH 

p. Foldová – pozvánky byly všem představitelům rozeslány prostřednictvím e-mailů přes členy 

VV a starosty okrsků, v některých případech i poštou. Hosté byli rovněž pozváni poštovní cestou 

(ústředí SH, HZS Pk, Plzeňský kraj, HVP, a.s., Zasloužilí hasiči, starosta obce Horní Bělá), 

doporučený dojezd členů VV do 9 – 9,30 hodin, návrh po skončení jednání společný oběd členů 

VV – odsouhlaseno, na toto jednání nebudou vystaveny prapory jednotlivých SDH 

Návrhy členů do pracovních komisí: 

NÁVRHOVÁ – Petr Severa, Tomáš Polcar 



MANDÁTOVÁ – Ing. Lüftner, p. Fila 

Další členové budou navrženi z přítomných představitelů 

ZAPISOVATELKA – navržena sl. Bc. Lucie Slachová 

OVĚŘOVATELÉ – budou navrženi z řad přítomných představitelů 

p. Foldová – informační zpravodaj pro představitele SDH je téměř připraven, kromě přehledu 

účetnictví a návrhu rozpočtu na rok 2016 bude dále obsahovat informace ke konání VVH, včetně 

vzorů důležitých dokumentů, informace k placení příspěvků, nové produkty HVP, a.s., Hlášení o 

činnosti a prohlášení delegátů V. sjezdu SH ČMS. Samostatným dokumentem jsou vzory pro 

další postup při přeregistraci sborů na spolky. Veškerý materiál bude po jednání na Horní Bělé 

k dispozici na webu OSH. Na začátku diskuse dojde k předání republikových vyznamenání 

členům SDH Tlučná a dalším vyznamenaným, s předáním malého dárku, včetně předání daru ZH 

p. Salzmanovi k jeho nadcházejícím 80. narozeninám (prosinec 2015), rovněž tak bude předán 

dar řediteli HZS PK p. Pavlasovi k životnímu jubileu. 

Vedoucí OR dodají v elektronické podobě do 15. 11. své zprávy na kancelář OSH! 

 

ad 4) hodnocení VI. setkání ZH a funkcionářů 

Informace podal vedoucí OR historie p. Ladislav Kapitán. Celé setkání bylo naprosto bezchybně 

zabezpečeno především ze strany spolu pořádajícího SDH Nevřeň. Setkání se podle prezenčních 

listin zúčastnilo 68 hasičů a hasiček, byl rovněž přítomen starosta KSH PK Ing. Majer. Přítomní 

obdrželi pamětní buton, od SDH Nevřeň a Obce Nevřeň malý dárek v podobě perníčku a 

propagačního materiálu Centra Caolinum, také proběhlo společné fotografování. Hasiči s titulem 

obdrželi od OSH hrneček s logem SH ČMS. Moc pěkné bylo vystoupení folklórního souboru 

Jiskřička z Plzně. p. Kapitán doporučuje SDH Nevřeň zaslat poděkování za perfektně zvládnutou 

akci (zaslat poděkování uloženo p. Foldové) 

 

ad 4) zpráva OR represe 

Informace podal vedoucí rady p. Kamil Hanus. V Nevření proběhl 22. 10. aktiv okrskových 

velitelů, kde byly zhodnoceny okresní a krajské soutěže v požárním sportu, byly podány 

informace o letošních zásazích při požárech a také přítomní byli seznámeni s výzvou Komory 

velitelů. Podal informaci k předběžnému termínu konání okresní soutěže v požárním sportu –          

4. června 2016 ve spolupráci s MěSH Plzeň-město. 

 

ad 6) zpráva OKRR 

Informace podal předseda rady p. Cízl, od Shromáždění delegátů se rada scházela dle plánu práce, 

zápisy z jednání jsou k dispozici na webu OSH. Rada neřešila žádné připomínky ani stížnosti. 

Upozorňuje, že je třeba dodržovat termíny, které si schválíme na všech úsecích naší práce. Stále 

jsou ještě problémy s dodáním dokumentů k přeregistraci u tří SDH – Kočín, Bohy a Červený 

Újezd.  

 

ad 7) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

Informace podala p. Foldová. Jednání bylo standardně zabezpečeno, účast byla 87%, tj. 68 

starostů. Rozdělení kompetencí ve vedení SH po V. sjezdu: p. Janeba vnitro-organizační úsek, 

Ing. Němečková – mládež, Ing. Salivar – represe, p. Slámečka – prevence, CHH, ochrana 

obyvatel, p. Dudek -  vzdělávání a dotační tituly 



Vedoucími OR ústředí se stali: mládež p. Bidmon, represe p. Kučera, hasičské soutěže p. Henc, 

prevence Ing. Majer, ochrana obyvatel p. Martínek, vnitro-organizační p. Janeba, rada vzdělávání 

p. Karger, rada historie p. Pátek a vedoucí AZH p. Netík. 

Usnesení z jednání, včetně projevu starosty Ing. Richtera a Prohlášení ke Komoře velitelů je 

k dispozici na webu www.dh.cz 

 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Frána 

- v sobotu 14. 11. se uskuteční setkání mládeže v Manětíně, vše je zabezpečeno, příprava 

proběhne v pátek 

- termín OK hry Plamen 21. – 22. 5. 2016, předběžný termín krajského kola hry Plamen               

10. – 12. 6. 2016 zajišťuje OSH Rokycany, termín bude na pevno znám po jednání krajské OR 

mládeže (18. 11.) 

p. Foldová 

- informace k dotaci MŠMT pro sbory, PROGRAM č. VIII, vše je na webu ústředí, všichni 

vedoucí kolektivů MH byli informováni o možnosti požádat o dotaci 

- pozvání na schůzku ZČHL, neděle 22. 11, zastupováním OSH PS pověřen p. Ekstein 

- termíny VVH hlásit výhradně písemně – elektronicky, kalendář bude vyvěšen na webu OSH 

- termín příštího jednání VV dle plánu práce, 8. 12. 2015 od 15,30 v kanceláři OSH, Kollárova 

p. Severa 

- aktiv preventistů proběhne jako společný seminář s OR ochrany obyvatel v sobotu 28. 11. od 

9,00 hodin v HZ Tlučná – pozvánka bude rozeslána přes okrskové starosty a bude rovněž 

zveřejněna na webu OSH 

VYZNAMENÁNÍ: 

- návrhy na vyznamenání předložily tyto sbory: Kožlany, Obora, Třemošná, Blatnice, 

Kozolupy, Město Touškov, Rochlov – vše schváleno, SDH Ledce – zde je návrh na 

udělení titulu ZH, i když jmenovaný nesplňuje statut vyznamenání, členové VV 

doporučují udělení výjimky a titul ZH doporučili ke schválení 

p. Sak 

- z pracovních důvodů nestihl v termínu odevzdat za sbor vyúčtování dotace MŠMT na VA a 

MTZ, požádal o prominutí – schváleno, na příště důrazné upozornění na dodržení termínu 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání ze dne 13. 10. 2015 

- konečnou přípravu Shromáždění představitelů SDH, 21. 11. 2015 Horní Bělá, včetně 

návrhů pracovních komisí, zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 

- předložené výsledky hospodaření OSH za 3. čtvrtletí 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 

- hodnocení VI. setkání ZH a funkcionářů 

- zprávu vedoucího OR represe 

- zprávu OKRR 

- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

- informace ke slavnostnímu setkání mládeže v Manětíně 

http://www.dh.cz/


VV jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení J. Frána, E. Cízl, J. Suchý, M. Holota a L. Ekstein 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu Ing. Lüftnera a                      

Ing. Červenku 

- návrhy na vyznamenání předložené SDH Obora, Kožlany, Třemošná, Ledce, Blatnice, 

Kozolupy, Rochlov a Město Touškov 

- pozdní předložení vyúčtování dotace na VA a MTZ SDH Úněšov s přiznáním dotace do 

výše 70% 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 rozeslat členům VV přehled hospodaření za 3. čtvrtletí 2015 a návrh rozpočtu 2016 

v tabulkové podobě – neprodleně 

 zaslat SDH Nevřeň poděkování za bezchybnou organizaci a přípravu VI. setkání ZH a 

funkcionářů – do 20. 11. 2015  

 připravit informační bulletin pro Shromáždění představitelů SDH – do 20. 11. 2015  

 zveřejnit termínový kalendář VVH na webu OSH a průběžně jej doplňovat a aktualizovat 

– úkol trvalý 

p. Severovi: 

 zaslat pozvánku na seminář OR prevence a OR ochrany obyvatel přes okrskové starosty a 

rovněž pozvánku zveřejnit na webu OSH - neprodleně 

všem vedoucím OR: 

 zaslat hodnotící zprávy pro Shromáždění představitelů SDH elektronicky na kancelář 

OSH – do 15. 11. 2015  

 

 

z poznámek zapisovatele p. Eksteina přepsala: 

Alena Foldová 

 

 

ověřovatelé: 

  

Ing. František  L ü f t n e r                 Ing. Vlastimil  Č e r v e n k a 

 


