
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného                                

dne 13. října 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., sl. Stará, p. Randa 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava SP SDH – program, organizační a technické zajištění 

3) zpráva ORM – hodnocení pohárových soutěží 2015, příprava slavnostního setkání 

mládeže, zpráva o zahajovacím 44. ročníku hry Plamen 

4) zpráva OR prevence a OR ochrany obyvatel – příprava společného semináře 

5) informace z KSH PK 

6) organizační záležitosti 

7) usnesení a závěr 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Po přivítání byla jako 

zapisovatelka dnešního jednání navržena p. Foldová – jednomyslně schváleno, a jako ověřovatelé 

p. Michal Češka a p. Miroslav Plaščiak – jednomyslně schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení – provedla p. Foldová 

Kontrolou usnesení zjištěno, že všechny uložené úkoly byly splněny. 

 

ad 2) příprava Shromáždění představitelů SDH – p. Foldová, p. Holota  

Termín: 21. listopadu 2015, začátek v 10,00 hodin, místo: KD Horní Bělá 

Vedení jednání: Ing. Červenka 

Zprávy OR připraví její vedoucí a odešlou v elektronické podobě na kancelář OSH nejpozději do 

15. 11. 2015  

Program jednání: 

1) kontrola usnesení  

2) zpráva o činnosti za rok 2015 – p. Foldová 

3) hospodaření OSH 1. – 9. měsíc 2015 – Ing. Červenka 

4) zprávy jednotlivých odborných rad (p. Hanus, p. Frána, p. Severa, p. Plaščiak, p. 

Kapitán) 

5) zpráva OKRR – p. Cízl 

6) rozpočet na rok 2016 – Ing. Červenka 

7) zajištění VV SDH a okrsků – p. Ekstein 

8) organizační záležitosti – předání ocenění 

9) usnesení a závěr 

Pozvánka na SP SDH bude rozeslána prostřednictvím členů VV a starostům okrsků nejpozději 

do 6. listopadu 2015 – zodpovídá p. Foldová 

Hosté SP SDH – Zasloužilí hasiči, SH ČMS Praha, KSH PK, Plzeňský kraj – hejtman, vedoucí 

OBKŘ), HZS PK, fi D.S.D.METAL plus, s.r.o. a vedoucí OR pozvou na jednání i členy 

jednotlivých OR.  



Oficiální žádost o pronájem KD Horní Bělá – zajistí p. Foldová neprodleně 

Organizační příprava a technické zabezpečení po vzájemné domluvě zajistí členové SDH Horní 

Bělá – zodpovídá p. Holota 

Stravování: ze strany spolupořadatele zajištěna voda, káva a sušenka. 

Po skončení jednání doporučena všem členům VV účast na společném obědě v přilehlé 

restauraci, konečná domluva bude na dalším jednání VV.  

 

ad 3) zpráva ORM – p. Frána 

Slavnostní setkání mladých hasičů: 

- termín 14. 11. 2015, od 14ti hodin, KD v Manětíně 

- předložen rozpočet na ceny, medaile, poháry, nápoje pro mladé hasiče, raut pro hosty, 

trička pro oceněné kolektivy – 45tis. Kč – rozpočet přítomnými schválen 

- výzdoba bude zajištěna jednotlivými kolektivy MH, včetně účastníků MČR 

- zvací dopis již všichni vedoucí MH obdrželi tak, aby se mohli s kolektivem řádně přihlásit 

a případně si doobjednat trička pro vyřazované MH 

- pozvánky hostům rozešle p. Foldová - neprodleně 

Schůze žadatelů soutěží pro další již 14. ročník POORM: 

- proběhla v HZ Všeruby 30. září, byla projednána OZ všech soutěží v ročníku 2015/16 

bez výrazných změn 

- termínový kalendář jednotlivých soutěží POORM bude zveřejněn na webu OSH – 

zodpovídá p. Frána 

44. ročník hry Plamen: 

- soutěž proběhla ve spolupráci s SDH Chrást a okrskem Dolany ve sportovním areálu v Chrástu 

10. 10. 2015 

- technicky i organizačně dobře zajištěn, doporučeno zaslat poděkování jak SDH Chrást tak i 

okrsku Dolany – zodpovídá p. Foldová 

- účast 27 kolektivů v kategorii mladších a 17 kolektivů v kategorii starších – výsledková listina je 

k dispozici na webu OSH v sekci rady mládeže, vítězem v kategorii mladších se stal kolektiv SDH 

Manětín a v kategorii starších SDH Horní Hradiště 

 

ad 4) zpráva OR prevence a OR ochrany obyvatel 

OR prevence p. Severa: 

- společný seminář připravujeme na sobotu 28. 11. 2015 v HZ Tlučná 

- program semináře včetně zajištění lektorů bude předložena na příštím jednání VV 

- pozvánky budou rozeslány přes okrskové starosty, připomenutí bude také na SP v Horní 

Bělé, na semináři bude možnost složení zkoušek nebo obnovy odbornosti 

OR ochrany obyvatel p. Plaščiak: 

- na společném semináři se budou organizačně podílet 

- členové OR vykonávali asistenci již u 10ti akcí 

- je domluven jednodenní aktiv ve vzdělávacím středisku HZS v Třemošné 

- nabídka zdravotního proškolení členů JPO přes MUDr. Chvojku 

- členové OR budou nadále vyhledávat další zájemce o aktivní práci v oblasti ochrany 

obyvatel 

- krajská OR OO byla svolána do Klatov – zbytečná cesta, nic se neřešilo 

 

 

 



ad 5) informace z KSH PK 

p. Frána - zúčastnil se posledního jednání VV KSH (22.9.), do dnešního dne není k dispozici 

zápis ani usnesení z tohoto jednání. Každé OSH má navrhnout na funkci náměstka starosty KSH 

PK kandidáta (z řad stávajícího VV KSH) a také připravit jména členů návrhové a volební 

komise. V příštím roce proběhnou krajské soutěže: Plamen – OSH Rokycany, dorost – 

Domažlice, požární sport – Plzeň-jih – termíny zatím nebyly určeny. 

V úterý 20. 10. od 16ti hodin proběhne SP OSH při KSH PK, které bude volit náměstka starosty 

KSH PK. Delegáti OSH Plzeň-sever: p. Foldová, p. Ekstein, p. Hanus F., p. Hanus K., p. Frána, 

p. Plaščiak (nominován jako náhradník za Ing. Červenku) 

Po diskusi bylo doporučeno do volební komise nominovat p. Kamila Hanuse, do návrhové 

komise p. Luďka Eksteina a jako kandidát na náměstka starosty KSH PK byl doporučen            

p. Jaroslav Frána.  

p. Foldové uloženo, aby tuto nominaci neprodleně oznámila krajskému starostovi PK. 

 

ad 7) organizační záležitosti 

Setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů – p. Kapitán 

- akce proběhne 17. 10. 2015 od 13ti hodin a je organizačně i technicky zajištěna ve 

spolupráci s SDH Nevřeň 

- -hasiči s titulem obdrží hrnek s podšálkem jako poděkování za odvedenou práci, všichni 

obdrží pamětní buton (výrobu zajistil člen ORH p. Štefl) 

- program setkání¨: po přivítání a úvodních slovech bude následovat prezentace činnosti 

SDH Nevřeň jak staticky formou video prezentací, tak i aktivně ukázkami z činnosti MH, 

možnost prohlídky Centra Caolinum, zajištěno malé pohoštění a také hudební produkce 

p. Brabence z Nýřan 

- navržen rozpočet na akci 4tis. Kč – jednomyslně schváleno 

Vyúčtování grantů MV ČR a dotací MŠMT ČR a účelové dotace PK – p. Foldová: 

- okresní kolo hry Plamen, přidělená dotace 15.052,-- Kč vyčerpána, vlastní náklady             

8.775,-- Kč 

- krajské kolo dorostu, přidělená dotace 21.000,-- tis. Kč vyčerpána, vlastní náklady             

9.440,-- Kč 

- okresní kolo v požárním sportu, přidělená dotace 10.970,-- Kč vyčerpána, vlastní náklady 

6.358,-- Kč 

- dotace MŠMT zatím čerpáno na vzdělávání vedoucích MH 11.300,-- Kč, na provozní 

náklady a MTZ OSH čerpáno 22.437,-- Kč, volnočasová dotace na Memoriál V. Fránové 

čerpána ve výši 6.300,-- Kč 

- účelová dotace z PK zatím vyčerpáno 168.359,-- Kč, zbývající finanční prostředky budou 

použity na zhotovení dvou kusů překážek, na organizační a technické zajištění 

slavnostního setkání mládeže, na výrobu a tisk kalendáře na rok 2016 a na kancelářské 

potřeby 

p. Foldová dále informovala:  

- že byly dnes odeslány ověřené dokumenty k přeregistraci OSH Plzeň-sever, souhlas vlastníka 

našeho podnájmu byl již zajištěn 

- předložila žádost SDH Hadačka o změně názvu na SDH Výrov-Hadačka – souhlasíme, uloženo 

odeslat žádost na SH 

- uzavření kanceláře OSH: 19. a 20. 10. školení HVP, a.s., 21. – 23. 10. a 29. a 30. 10. 

dovolená 

 



VYZNAMENÁNÍ: 

- SDH Ledce – bez připomínek, připraveno bezchybně - schváleno 

- okrsek Kožlany – Chříč – doplnit návrhy o doporučení Města Kožlany - schváleno 

- SDH Kralovice – doporučeno návrhy na republiková vyznamenání přepracovat tak, aby 

návrh byl pouze jednolistý - schváleno 

- SDH Česká Doubravice – schváleno bez připomínek schváleno 

- SDH Všeruby na návrh OSH PS schváleno 

Příští jednání VV bude posunuto o týden dopředu, původní termín 3. 11. nový termín, 10. 11. 

s posunutím začátku jednání na 15,30. 

Oznámení členům VV o přidělení titulu ZH pro p. Hezkého z Plas – předání proběhne ve 

čtvrtek 5. listopadu na zámku v Přibyslavi. 

Pozvání na oslavy 110. výročí založení SDH Tlučná – OSH bude zastupovat p. Frána 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení z jednání VV 15. 9. 2015  

- informace o připravovaném setkání mládeže, schůzi žadatelů o soutěže ve 14. ročníku 

POORM a výsledcích zahajovacího kola 44. ročníku hry Plamen 

- organizační a technické zabezpečení SP SDH, 21. 11. KD Horní Bělá 

- organizační a technické zabezpečení VI. setkání ZH a funkcionářů – 17. 10. Nevřeň 

- zprávy vedoucích OR prevence a OR ochrany obyvatel 

- předložené čerpání dotace MŠMT ČR a účelové dotace PK 

 

VV schvaluje: 

- program a pozvánku Shromáždění představitelů SDH 21. 11. KD Horní Bělá 

- rozpočet na slavnostní setkání mládeže 45tis. Kč 

- rozpočet na setkání ZH 4 tis. Kč 

- předložené konečné vyúčtování grantů MV ČR – Plamen, dorost a požární sport 

- uzavření kanceláře na období 19. – 23. 10. a dále na 29. a 30. 10. 2015  

- předložená vyznamenání SDH Ledce, Česká Doubravice, Kralovice a okrsku Kožlany-

Chříč 

- posunutí termínu jednání listopadového VV na 10. 11. od 15,30 hodin v kanceláři OSH 

 

VV pověřuje: 

- Ing. Vlastimila Červenku vedením jednání SP SDH, dne 21. 11. 2015  

 

VV doporučuje: 

- na funkci náměstka starosty KSH PK p. Jaroslava Fránu 

- do komisí Shromáždění představitelů OSH, 20. 10. v Dobřanech do volební komise            

p. Kamila Hanuse a do návrhové komise p. Luďka Eksteina 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 rozeslat pozvánku všem ZH a hostům na slavnostní setkání mládeže – neprodleně 



 na KSH PK odeslat doporučení členů do pracovních komisí SP OSH a návrh na 

náměstka starosty KSH PK – neprodleně 

 graficky připravit pozvánku na SP SDH a odeslat ji všem členům VV, starostům okrsků a 

hostům do 6. 11. 2015  

 zaslat žádost na SH ČMS Praha o změně názvu SDH Hadačka na SDH Výrov – Hadačka, 

do 16. 10. 2015  

 zaslat poděkování do SDH Chrást a okrsku Dolany za zajištění zahajovacího kola hry 

Plamen – do 16. 10. 2015  

 

Delegátům OSH PS účast na jednání Shromáždění představitelů OSH při KSH 20. 10. 

v Dobřanech, včetně náhradníků. Pokud se ze závažných důvodů nebude kdokoliv moci 

zúčastnit, oznámí to včas p. Foldové! 

 

p. Fránovi: 

 zveřejnit aktuální termínový kalendář soutěží, zařazených do 14. ročníku POORM na 

webu OSH – do 16. 10. 2015  

 zúčastnit se slavnostní VVH SDH Tlučná, 30. 10. 2015 při příležitosti 110. výročí založení 

sboru 

 

Všem vedoucím OR: 

 zpracovat hodnocení činnosti svých rad za uplynulé období a v elektronické podobě jej 

zaslat na kancelář OSH do 15. 11. 2015  

 

 

 

Zapsala:  

Alena  F o l d o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Michal  Č e š k a, v.r.       Miroslav  P l a š č i a k, v.r. 

 


