
Z Á P I S 

z veřejného jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaného dne 15. září 2015 v hasičské zbrojnici ve Všerubech 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Sak 

Hosté: dle prezenční listiny 

  

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hospodaření OSH Plzeň – sever za období leden – červen 2015 

3) Zhodnocení účasti zástupců na MČR hry Plamen a dorostu 

4) Zpráva OR mládeže – aktiv vedoucích MH, příprava 44. ročníku hry Plamen 

5) Příprava VI. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů 

6) Organizační záležitosti 

7) Usnesení a závěr 

 

Jednání VV OSH Plzeň – sever je dnes svoláno jako veřejné, a to na základě rozhodnutí VV 

OSH, ze dne 12. května 2015. Jednání zahájil a řídil Ing. Červenka. Po přivítání všech členů VV   

a přítomných hostů, včetně Zasloužilých hasičů p. Frány, p. Randy, p. Berana, p. Plaščiaka,         

p. Fanty a p. Duba navrhl zapisovatelku a ověřovatele zápisu z dnešního jednání.  

Zapisovatelkou zvolena p. Foldová, ověřovateli zvoleni p. Fila a p. Holota. 

(jednomyslně) 

 

Ad 1) Kontrola usnesení – p. Foldová 

Usnesení z posledního jednání VV splněno. K registračním pokladnám – informace z ústředí, 

registrační pokladny by se neměly týkat spolků. 

 

Ad 2) Hospodaření OSH PS za období 1. – 6. 2015 – Ing. Červenka 

Podrobný přehled příjmů a výdajů, včetně  komentáře obdrželi všichni členové VV před 

jednáním, přehled je zpracován ze sestav podvojného účetnictví, vedeného hlavním ekonomem 

SH Ing. Jirotou. Lze konstatovat, že hospodaření OSH je v pořádku, rozpočet se daří naplňovat. 

Pozitivní je podepsání dohody s Plzeňským krajem o přidělení účelové dotace, ve výši 238.500,-- 

Kč – tato částka byla na účet OSH připsána 3. 8. 2015. Na základě dohody mezi SH a MŠMT ČR 

byla našemu OSH přidělena dotace v oblasti vzdělávání vedoucích mladých hasičů, 

volnočasových aktivit kolektivů MH a provozních nákladů OSH a MTZ SDH a také na mzdové 

náklady ve výši 240.000,-- Kč. 

 

Ad 3) Zhodnocení účasti zástupců na MČR hry Plamen a dorostu – p. Frána 

- Hra Plamen: kolektiv MH SDH Manětín vybojoval celkové 5. místo 

- Dorostenky: kolektiv SDH Úněšov celkové 6. místo 

- Dorostenci: kolektiv SDH Žebnice celkové 10. místo 

MČR se konalo v letošním roce v hlavním městě v Praze, všem kolektivům patří velké 

poděkování za výsledky i reprezentaci okresu i kraje. 



 

Ad 4) Zpráva OR mládeže – informace podal p. Frána 

- Aktiv vedoucích MH: uskutečnil se v termínu 4. – 6. září ve spolupráci s SDH Chrást, 

účast 36 vedoucích je slabá, bylo projednáno a schváleno OZ 44. ročníku hry Plamen. 

Dále se projednaly záležitosti týkající se čerpání dotací MŠMT ČR (je povinnost v SDH 

vést podvojné účetnictví) a také se probrala problematika při uplatňování nároků             

za úrazy. V sobotu pak proběhl vodácký výcvik na řece Berounce a v neděli byla OR rada     

a přítomní vedoucí seznámeni s trasou podzimního zahajovacího závodu hry Plamen, ten 

se uskuteční v sobotu 10. října 2015. 

- Předložené OZ 44. ročníku hry Plamen VV schvaluje a ukládá p. Fránovi, aby jej 

neprodleně zveřejnil na webu OSH 

 

Ad 5) Příprava VI. setkání ZH a funkcionářů – p. Foldová a p. Randa 

- Termín setkání je stanoven na 17. října 2015 od 13ti hodin, setkání se uskuteční ve 

spolupráci s SDH Nevřeň v novém Centru CAOLLINUM v Nevřeni, pozvánka bude 

zpracována a k 30. září odeslána jak ZH, tak všem okrskovým starostům, členům VV       

a také hostům – uloženo p. Foldové 

- Budou připraveny pamětní listy a butony a je návrh, aby pro všechny ZH s titulem byl 

zhotoven dárek do výše 100,-- Kč (hrneček s podšálkem) – schváleno, zajistí p. Foldová 

- Program setkání bude podrobně stanoven po jednání OR historie 29. 9.,  p. Randa zajistil 

hudbu (p. Brabenec z Nýřan) 

  

Ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- informace k setkání Aktivu ZH Plzeňského kraje, které se koná 24. září pod patronací OSH 

Domažlice v obci Trhanov, dopravu ZH po dohodě s Městem Manětín zajistí naše OSH,            

p. Foldová obvolá všechny ZH, kteří se setkání zúčastní tak, aby měli informace k odjezdu. 

Omluvu zaslali ZH p. Müller, p. Frank a p. Dub. 

- do čtvrtka, 17. 9. Je třeba nahlásit na KSH PK počet účastníků setkání – zodpovídá p. Foldová 

- dále předložila poděkování KSH PK za organizaci krajského kola dorostu (Plzeň) a také 

krajského kola hry Plamen (Trnová) 

- po dohodě se starostou Obce Horní Bělá a členem VV p. Holotou je pevně stanoveno jednání 

Shromáždění představitelů SDH, a to na sobotu 21. 11. 2015 od 10ti hodin v KD Horní Bělá – 

přítomnými členy schváleno 

- program jednání, organizační a technické zabezpečení Shromáždění představitelů bude 

projednáno na příštím zasedání VV 

- informace k přeregistraci: doposud nemáme na kanceláři OSH nové dokumenty z SDH 

TLUCNÁ, ČERVENÝ ÚJEZD, KOČÍN A BOHY. Dále chybí dodat z SDH SEDLEC a 

BRODESLAVY potvrzenou novou přílohu k registračnímu listu. Kancelář OSH již nebude 

představitele jmenovaných sborů nijak vyzývat k nápravě – zmíněné sbory budou vyzvány 

Městským soudem v Praze a pokud ani tady nebude zpětná vazba, bude zahájeno řízení o 

likvidaci sboru. 

- k 15. září má naše OSH celkem 5 943 členů, registrovaných ve 131 sborech 



- dále podala informaci k poděkování všem zřizovatelům JPO, které zasahovaly u velkého 

srpnového požáru mezi obcemi Horní Hradiště a Mladotice. Z okresu PS to bylo 36 JPO, 

Středočeský kraj 2 JPO, Klatovy 1 JPO, Plzeň-jih, 1 JPO, Plzeň-město 4 JPO a Rokycany 2 JPO. 

Dále zasahovalo 7 jednotek HZS a Záchranný útvar Zbiroh 

 

p. Slach  

- jako delegát našeho OSH podal informace z červencového V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích, 

poukázal na to, že usnesení i prohlášení delegátů ze sjezdu je k dispozici na www.dh.cz.             

Na sjezdu byla přítomna celá politická špička, včetně premiéra p. Sobotky. Konstatoval, že sjezd 

byl organizačně i technicky dobře připraven, jen počasí bylo opravdu horké. Kaňkou byla večerní 

nepřítomnost nově zvoleného vedení na společenském večeru – účast pouze Ing. Němečková a           

p. Dudek 

- vyjádřil se také k srpnovému požáru, za Zemědělskou a.s. Kralovice – stále probíhá vyšetřování, 

osobně se jej účastní a spolupracuje s HZS PK, podotkl, že se v první den požáru do médií velmi 

nevhodně vyjádřila tisková mluvčí HZS PK  

p. Hanus Kamil 

- dotaz, proč nebylo na webu OSH poděkováno všem účastníkům MČR hry Plamen a dorostu, 

když bylo v loňském roce dosaženo titulu mistrů SDH Žebnice, byla informace s poděkováním 

na webu hned 

- odpověď p. Foldové: po skončení MČR oslovila účastníky s tím, aby poskytli fotografie, 

bohužel se tak nestalo a dále odpověděla, že to dál neřešila – zapomněla. Vyslovila omluvu a 

poukázala na to, že ji mohl kdokoliv z OR mládeže na tento nedostatek upozornit, chyba to byla 

a je, bohužel dva měsíce po MČR není nejvhodnější toto poděkování zveřejňovat. Při výročních 

jednání zmíněných SDH bude předáno všem kolektivům poděkování! 

p. Plaščiak 

- byl delegátem V. sjezdu SH ČM, byla a je to pro něj pocta, jednání i atmosféru si užil, jen 

poukázal na to, že nikdo z tzv. obyčejných delegátů nezasáhl do diskuse 

p.Frána 

- informoval o termínu slavnostního setkání mladých hasičů našeho OSH, které proběhne 

v sobotu 14. listopadu 2015 v kulturním domě v Manětíně 

- upozornil na anketu „Dobráci roku“, vyhlášenou Českým rozhlasem. Pokud se tam některý 

sbor našeho OSH přihlásil a bude vybrán, důrazně doporučuje, aby se představitelé sboru 

připravili a adekvátně informovali jak o své činnosti tak fundovaně odpovídali na otázky týkající 

se fungování a organizace SH ČMS jako takové 

p. Hanus František 

- vyjádřil se k organizaci zdolávání požáru u Horního Hradiště, kde byl osobně téměř tři dny 

přítomen. Upozornil na to, že by bylo dobré se na okrese PS sejít s veliteli zasahujících jednotek a 

tzv. si vyříkat klady a zápory tak velké události 

 

VYZNAMENÁNÍ 

- Návrhy na vyznamenání předložily tyto sbory: Tlučná, Obora, Brdo – Hrádek, Břízsko, 

Zruč a okrsky Hromnice a Plasy 

- Po projednání byly návrhy schváleny a doporučeny ke schválení na KSH PK a ústředí SH 

ČMS 

 

http://www.dh.cz/


Ad 7)  U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- Splnění usnesení z červnového jednání VV 

- Přehled hospodaření OSH PS za období 1. – 6. měsíc 2015 

- Zhodnocení účasti zástupců OSH na MČR hry Plamen a dorostu 

- Informace z činnosti OR mládeže, včetně termínu slavnostního setkání mladých hasičů – 

14. 11. 2015 v KD Manětín 

- Přípravu VI. setkání ZH a funkcionářů – 17. 10. 2015 v obci Nevřeň 

- Konání setkání Aktivu ZH Plzeňského kraje – 24. 9. 2015, Trhanov okres Domažlice 

- Nesplnění dodání dokumentace k přeregistraci od SDH Tlucná, Červený Újezd, Kočín a 

Bohy a nedodání opravené Přílohy k RL z SDH Sedlec a Brodeslavy 

- Všechny diskusní příspěvky 

 

VV schvaluje: 

- Organizační zabezpečení 44. ročníku hry Plamen – zahajovací závod ZPV a ŠPD se 

uskuteční 10. 10. 2015 v obci Chrást 

- Zajištění dárku pro ZH s titulem do výše 100,-- Kč 

- Termín Shromáždění představitelů SDH – 21. 11. 2015 v KD Horní Bělá 

- Vyznamenání dle předložených návrhů SDH Tlučná, Zruč, Brdo-Hrádek, Břízsko, Obora 

a okrsků Hromnice a Plasy 

 

VV ukládá: 

- p. Foldové: připravit a odeslat pozvánku na VI. setkání ZH a funkcionářů do Nevřeně    

do 30. září 2015  

- nahlásit na KSH PK počet ZH setkání AZH PK v Trhanově do 17. 9. 2015 

- připravit poděkování kolektivům MH SDH Manětín, dorost SDH Úněšov a Žebnice za 

reprezentaci na MČR 2015 – do konání VVH 

- p. Fránovi: zveřejnit na webu OSH OZ 44. ročníku hry Plamen – neprodleně 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Alena  F o l d o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

Josef  F i l a, v.r.       Martin  H o l o t a, v.r. 


