
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného  

dne 22. března 2016 v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Honzík, sl. Stará 

Hosté: Ing. Musil, ředitel ÚO HZS Plzeň 
 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) konečné zhodnocení VVH SDH a okrsků 

3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016  

4) hospodaření a daňové přiznání za rok 2015 

5) informativní zpráva OKRR 

6) informace OR prevence – soutěž PO očima dětí 

7) informace z KSH PK 

8) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka, zapisovatel jednání 

navržen a zvolen p. Luděk Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a schváleni p. Petr Severa a p. 

Martin Holota. 
 

ad 1) kontrola usnesení VV ze dne 23. 2. 2016  

Kontrolu provedla starostka p. Foldová, všechny body splněny. p. Krnáč tlumočil ochotu 

SDH Trnová pro pořádání jarního kola hry Plamen. 
 

ad 2) konečné zhodnocení VVH SDH a okrsků 

Všemi přítomnými členy VV, kteří se v průběhu uplynulého období zúčastnili jednání VVH 

SDH nebo okrsků konstatováno, že nejsou žádné závažné připomínky.  

p. Foldová informovala, že registrační dokumenty všech SDH a téměř všech okrsků byly 

odeslány k dalšímu zpracování tak, aby sbory a okrsky našeho OSH byly řádně a správně 

registrovány pod svými identifikačními čísly na www.justice.cz. Objevila se chyba u okrsku 

Úněšov, námi nezaviněná, vše se vyřešilo s pracovnicí ústředí SH ČMS Praha a chyba bude 

ve spolkovém rejstříku neprodleně opravena. Kromě okrsku Žihle+Bílov (okrsek nevykazuje 

žádnou činnost)  a Manětín + Bezvěrov odevzdaly okrsky registrační dokumentaci.  

p. Hanus Fr. vysvětlil, proč okrsek Manětín + Bezvěrov nebude registrován ve spolkovém 

rejstříku. 
 

ad 3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016  

Informace podala p. Foldová: 

- k dnešnímu dni jsou příspěvky uhrazeny, kromě SDH Bohy 

- příspěvky na SH ČMS byly dne 8. 3. poukázány ve výši 95.580,-- Kč za dospělé 

hasiče a 8.700,-- Kč za mladé hasiče 

- SDH Bohy doručilo dne 17. 3. 2016 na kancelář OSH doporučený dopis s žádosti o 

likvidaci, s přiložením prezenční listiny, kde členové svým podpisem vyjádřili souhlas 

s likvidací, dále bude postupováno dle Stanov SH ČMS a ve spolupráci s OKRR 

http://www.justice.cz/


 

ad 4) hospodaření a daňové přiznání za rok 2015 

Hospodaření skončilo se ziskem 109tis. Kč, všechny účetní sestavy jsou k nahlédnutí 

v kanceláři OSH. Daňové přiznání bylo řádně odevzdáno na Finanční úřad. Rovněž jeho 

tištěná verze s povinnými přílohami je k nahlédnutí v kanceláři OSH. 
 

ad 5) informativní zpráva OKRR 

Předseda OKRR p. Cízl přednesl stručné informace z jednání OKRR: 

- rada se v letošním roce sešla dle plánu práce 2x 

- kontrolované účetní doklady (příjmové, výdajové pokladní doklady, faktury, příkazy 

k úhradě, výpisy BU) jsou bez závad, řádně evidovány a vedeny v pokladním a 

finančním deníku 

- rada důkladně sledovala registraci SDH a okrsků, nedostatky a problémy byly vždy 

vyřešeny p. Foldovou 

- usnesení VV je splněno 

- odvod členských příspěvků byl průběžně kontrolován, cca 15 SDH nesplnilo svou 

povinnost v termínu 
 

ad 6) informace z OR prevence 

Vedoucí OR p. Severa informoval: 

- vyhodnocení soutěže PO očima dětí je připraveno na úterý 29. 3. 2016, došlé práce 

budou za přítomnosti členů OR a zástupců HZS PK posouzeny a následně odeslány na 

KSH PK, návrh rozpočtu na vyhodnocení 3 tis. Kč - schváleno 

- dále předložil návrh propagačního materiálu – záložek – s užitečnými texty z oblasti 

prevence, které by se při různých příležitostech dětem a mládeži předávaly 

 v této souvislosti požádal o rozpočet na tento propagační materiál 

 bylo p. Severovi uloženo, aby na další jednání přinesl cenovou nabídku 

 VV schválil předběžnou částku 5tis. Kč na výrobu záložek 

- vznesl dotaz na Ing. Musila ohledně smlouvy s leteckou službou na hašení požárů – 

odpověď Ing. Musila, smlouva není doposud uzavřena 

 

ad 7) informace z KSH PK 

p. Hanus Fr. konstatoval, že od posledního jednání VV KSH uběhl více jak měsíc, bohužel do 

dnešního dne není k dispozici zápis z jednání (16. 2. 2016), nemá žádné zásadní a nové 

informace. Jednání VV by mělo proběhnout 12. 4. 2016 a následně pak 26. 4. 2016 ve 

spolupráci s SDH Nevřeň II. Shromáždění představitelů OSH při KSH PK. 

 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila došlé návrhy na vyznamenání, SDH Koryta, Lochousice, Druztová, Bučí, 

Brdo-Hrádek a Řemešín – vše schváleno 

 5. dubna od 15ti hodin je svoláno jednání Aktivu ZH našeho OSH, jednání se 

uskuteční v HZ Kaznějov, pozvánky budou všem ZH neprodleně rozeslány 

 info o tom, že zatím není k dispozici smlouva o účelové dotaci PK 

 uzavření kanceláře OSH – čtvrtek 31. 3. – lékařské vyšetření, pátek 8. 4. školení 

hospodářů v Přibyslavi 



 dotace MŠMT ČR – program VIII. za náš okres uspěly se žádostí SDH Kralovice, 

Tlučná, Nýřany, Horní Bělá, Horní Hradiště, Obora, Kyšice a Druztová 

Ing. Musil: 

 info o velkém cvičení složek IZS s názvem MŽE v prostoru obcí Bdeněves, Kozolupy 

a Město Touškov ve dnech 23. a 24. 3. 

 vyjádřil podporu při pořádání okresních akcí našeho OSH – Memoriál V. Fránové, 

Glopus Cup, vyhodnocení PO očima dětí 

 info o sportovních akcích HZS PK – 20. 5. výstup na věž, 100m – Memoriál Kružík, 

8. a 9. 6. krajskou soutěž HZS v požárním sportu, 9. 7. – soutěž TFA 

 seznámil přítomné s problematikou dotací na dopravní automobily, opravy a 

rekonstrukce zbrojnic i CAS, evropské dotace jsou záležitostí pouze vybraných 

regionů, dále z Fondu zábrany škod (povinné odvody pojišťoven z povinného ručení) 

na rok 2016 – 260mil. Kč pro složky HZS, 90 mil. Kč., pro JPO SDH - nákup nových 

CAS, opravy 

 za Plzeňský kraj bylo z investiční dotace GŘ HZS 260mil. Kč na pořízení DA 

přiděleno cca 20mil. Kč, bylo podáno 75 žádostí a na rekonstrukci zbrojnic 9  

 uspělo 47 žádostí za okres PS obdrží dotaci na nákup DA tyto obce: Zahrádka, Město 

Touškov, Blatnice, Plasy-Horní Hradiště, Kožlany, Příšov a Dolní Bělá 

 vyjádřil nespokojenost s uchazeči o práci člena HZS, mnozí uchazeči neprošli 

fyzickými testy 

p. Plaščiak: 

 podal informace z jednání OR ochrany obyvatel, rada se pravidelně schází, 

s povděkem konstatoval, že z ústředí došly materiály, které konečně ukazují, jakým 

směrem by se měla činnost rady odvíjet 

 stručné zápisy z jednotlivých jednání budou dopracovány a zveřejněny na webu OSH 

p. Hanus Fr.: 

 tvrdě se vyjádřil k nečinnosti krajské OR ochrany obyvatel, která po zvolení jejího 

vedoucího vůbec nezačala pracovat 

p. Kapitán: 

 podal informace z jednání OR historie, které se konalo 1. 3. 2016, zápis je k dispozici 

na webu OSH 

 členové rady doporučují VV, aby schválil nominaci p. Kapitána do krajské OR 

historie, VV tuto nominaci schvaluje 

p. Frána: 

 informoval o aktivu vedoucích mladých hasičů, který se konal 12. a 13. 3. v HZ 

v Kralovicích. Zúčastnilo se jej 79 vedoucích a instruktorů MH 

 program, organizační i technické zajištění bylo na velmi dobré úrovni, noví uchazeči 

uspěli v písemném i praktickém testu 

 doporučuje zaslat poděkování SDH Kralovice za výborné zajištění celé akce 

 

 

 

 

 



U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 23. 2. 2016 

- konečné hodnocení VVH SDH a okrsků 

- konečný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, včetně odvodu na SH ČMS 

- informativní zprávu předsedy OKRR 

- žádost o likvidaci SDH Bohy 

- informace z OR prevence 

- informace z OR ochrany obyvatel 

- informace z OR historie 

- informace z OR mládeže, školení vedoucích MH za účelem získání nebo obnovy 

kvalifikace II a III a místo konání jarního kola hry Plamen ve spolupráci s SDH 

Trnová, ve dnech 21. a 22. 5. 2016  

- informace ředitele ÚO HZS Plzeň 

- konání Aktivu ZH okresu Plzeň – sever, 5. 4. 2016 v HZ Kaznějov od 15ti hodin 

- informace o úspěšných žadatelích dotace MŠMT, program VIII. 

- uzavření kanceláře OSH na čtvrtek 31. 3. a na pátek 8. 4. 
 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Petra Severu 

a p. Martina Holotu 

- návrhy na vyznamenání předložené SDH Koryta, Lochousice, Druztová, Brdo-Hrádek, 

Řemešín a Bučí 

- předběžnou částku 5tis. Kč na pořízení propagačních záložek z oblasti prevence 

- rozpočet pro vyhodnocení soutěže PO očima dětí ve výši 3tis. Kč 

- nominaci do krajské OR historie p. Ladislava Kapitána 
 

VV ukládá: 

p. Severovi: 

 připravit návrh a cenovou kalkulaci pro tvorbu propagačního materiálu – záložek pro 

OR prevence – do 19. 4. 2016  

p. Foldové: 

 rozeslat pozvánku na Aktiv ZH všem hasičům s titulem – neprodleně 

 zaslat poděkování SDH Kralovice za přípravu a průběh školení vedoucích MH – do 

31. 3. 2016  

p. Plaščiakovi: 

 zpracovat zápisy z jednání OR ochrany obyvatel a zveřejnit je na webu OSH –              

do 19. 4. 2016  
 

z poznámek zapisovatele Luďka Eksteina přepsala: Alena Foldová 
 

 

ověřovatelé: 

Petr   S e v e r a, v.r.       Martin H o l o t a, v.r. 


