
Z Á P I S 

z veřejného jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného  

dne 21. června 2016, v KD ve Štichovicích 

 

Přítomní členové VV: dle prezenční listiny 

Omluvení členové VV: Ing. Červenka, p. Ekstein, p. Holota, p. Krnáč,  

Nepřítomní členové VV: p. Sak 

Hosté: dle prezenční listiny – 17 členů 

 

Veřejné jednání výkonného výboru zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Přivítala všechny 

přítomné, obzvlášť pak Zasloužilé hasiče a poděkovala starostovi SDH Štichovice za možnost 

uskutečnit dnešní jednání v kulturním domě ve Štichovicích. 

Zapisovatelkou jednání zvolena sl. Stará, ověřovateli zápisu zvoleni p. Miroslav Plaščiak                    

a p. Jaroslav Frána. 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) zprávy vedoucích odborných rad 

3) informace o dotacích MŠMT a MV ČR a dotaci z rozpočtu PK 

4) zpráva AZH, VII. setkání ZH a funkcionářů 

5) informativní zpráva OKRR 

6) informace z jednání KSH PK 

7) informace z činnosti okrsků 

8) organizační záležitosti 

9) usnesení a závěr 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová. Úkoly splněny, pouze trvá úkol pro p. Fránu, 

ohledně dotazu k aktivním sportovcům a sportovcům v soutěžích na ústředí SH ČMS, termín 

splnění do příštího jednání VV – září 2016  

 

ad 2) zprávy vedoucích odborných rad 

OR Mládeže – p. Frána 

- informace o průběhu a výsledcích Memoriálu V. Fránové, poděkování všem, kteří se 

podíleli na kvalitním průběhu celé soutěže (rozhodčí, technická četa) 

- informace a výsledky ze závěrečného kola hry Plamen, které se konalo 21. a 22. května 

v areálu TJ Sokol Trnová, postupující na krajské kolo kategorie st. SDH Manětín, 

kategorie ml. SDH Horní Hradiště, vyzdvihl výborné organizační a technické zabezpečení 

ze strany SDH Trnová, Obce Trnová a okrsku Ledce, projevily se problémy s nedobrou 

kvalitou a úrovní některých rozhodčích 

- informace o krajském kole hry Plamen, které se konalo 11. a 12. června v Rokycanech, za 

účasti 6ti družstev v obou kategoriích, suverénním způsobem vyhráli mladí hasiči 

z Manětína, kteří budou reprezentovat PK na MČR v Českých Budějovicích a v mladší 

kategorii hasiči z Horního Hradiště. 



- informace z krajského kola dorostu, konaného 18. června v Horšovském Týně, tristní 

účast družstev – pouze z našeho okresu, a v jednotlivcích účast 42 závodníků. 

Postupujícími na MČR dorostu jsou tak dorostenci z SDH Žebnice a dorostenky z SDH 

Úněšov, účast na MČR si také vybojovali v jednotlivcích Lukáš Kříž z Obory a Martina 

Krejčová z Horního Hradiště. Upozornění na neprofesionalitu v rozhodování na krajské 

úrovni. Krajské soutěže se budou na VV KSH hodnotit až na zářijovém jednání, kde je 

potřeba tento problém důsledně řešit! 

- informace o plánovaném podzimním aktivu vedoucích mladých hasičů, které se uskuteční 

v Nevřeni, kde pak v říjnu proběhne podzimní zahajovací kolo 45. ročníku hry Plamen 

- upozornil na nové Směrnice hry Plamen, které mají platnost od 1. 9. 2016, jsou 

k dispozici na webu www.dh.cz i na webu www.oshps.cz ke stažení, tištěná podoba je 

objednána, bude k dispozici od září 2016  

- pozval přítomné na dvojzávod pohárové soutěže o nadcházejícím víkendu na Horní 

Bělou a do Mrtníka 

OR Represe – p. Hanus K. 

- informoval přítomné o výsledcích a průběhu okresního kola v požárním sportu a o 

souběžné soutěži O pohár starostky OSH 

- velmi malá účast v požárním sportu, byl souběh soutěží se ZČHL, rovněž se projevilo 

nekvalitní rozhodování, je vysoká potřeba uskutečnit školení rozhodčích požárního 

sportu, které je naplánováno na sobotu 10. září 2016 v HZ ve Vochově, pozvánka bude 

rozeslána na okrskové velitele a vyvěšena na webu OSH koncem srpna 

- výsledky: postupujícími na krajské kolo jsou za muže SDH Žebnice a za ženy SDH 

Chrást, krajské kolo proběhne 25. 6. 2016 na atletickém stadionu Plzeň, Skvrňany 

- žádost o pomoc při rozhodování na krajské soutěži, každý okres musí dodat 6 rozhodčích 

OR Ochrany obyvatelstva – p. Plaščiak 

- poděkoval za nákup zdravotnických nosítek pro potřeby zdravotníků našeho OSH 

- informoval o plánovaném cvičení jednotek na vyhledávání osob, které proběhne v září. 

Celé cvičení je plánováno s HZS PK a Policií ČR 

- OR připravuje dopis, který by měl oslovit členy SDH, kteří by měli zájem spolupracovat 

na akcích OR ochrany obyvatelstva 

- poukázal na úzkou spolupráci s OR prevence 

OR Prevence – p. Severa 

- seznámil přítomné s výsledky krajského a republikového kola soutěže PO očima dětí, náš 

okres měl zastoupení i v republikovém kole, v kategorii předškoláků 3. místo, v kategorii 

žáků 3. – 4. třída 1. místo. 

- poukázal na ne příliš šťastný termín krajského vyhodnocení této soutěže, bude třeba najít 

vhodnější způsob krajského vyhodnocení 

- na podzimní měsíce se chystá seminář OR Prevence, který bude ve spolupráci s OR 

ochrany obyvatelstva a HZS  

OR Historie – p. Kapitán 

- rada se pravidelně schází, shromažďuje materiály k historickým razítkům sborů, k soškám 

sv. Floriána a snaží se dát dohromady metodický návod k žehnání praporů 

- s AZH připravuje VII. setkání ZH 

 

 

 

http://www.dh.cz/
http://www.oshps.cz/


ad 3) dotace MŠMT a MV ČR, účelová dotace z rozpočtu PK 

Informace podala p. Foldová: 

- přerozdělená dotace z MŠMT pro naše OSH na letošní rok je ve výši 192.780,-- Kč, 

zahrnuje dotaci na vzdělávání vedoucích MH, volnočasové aktivity a provozní náklady a 

MTZ OSH a SDH, včetně dotace na část mezd 

- dotace z MV ČR je určena na postupové soutěže, pro požární sport je ve výši 10.970,-- 

Kč a pro MH a dorost ve výši 14.999,-- Kč 

- při čerpání těchto dotací je třeba tzv. přidat 30% vlastních nákladů 

- vyúčtování za OSH listopad 2016 a za SDH říjen 2016, letní tábory do 31. 8. 2016 

- účelová dotace z rozpočtu PK: 

 komise, schválená VV, předložila záměr rozdělení částky ve výši 300tis. Kč do 

SDH do tzv. tří kapitol ( materiál a vybavení pro MH, propagace+výročí SDH a 

historie, a poslední společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce) a za daných 

podmínek a kritérií, na kterých se komise při jednání 9. 6. shodla 

 p. Foldová předložila zápis z jednání komise, o kterém se při dnešním jednání 

vedla diskuse, zápis bude rozeslán všem členům VV a starostům okrsků 

neprodleně 

 p. Hanus Fr. poukázal na to, aby se finance rozdělily pro SDH, které pořádají 

pohárovou soutěž rady mládeže 

 p. Foldová poukázala na to, že povinnosti, respektive účel, na který lze dotaci 

čerpat, vyplývající z dotační smlouvy nelze nijak měnit, materiál nebo služby, které 

budou z dotace hrazeny pro jednotlivé sbory, musí hradit OSH, komise se 

pochopitelně na jednání sejde, aby žádost, která půjde ze sborů, byla jednoduchá, 

srozumitelná a aby sbory mohly o finanční prostředky žádat již během prázdnin 

 celé znění smlouvy o účelové dotaci z PK je k dispozici v kanceláři OSH a u všech 

členů VV za dané okrsky 

Rozdělení dotace pro SDH na kapitoly dle předloženého návrhu a ve výši 300tis. Kč bylo 

12 hlasy schváleno, 2 členové se hlasování zdrželi. 

 

ad 4) zpráva AZH 

Aktiv ZH – p. Randa 

- Aktiv ZH našeho okresu jednal 5. 4. 2016 v HZ v Kaznějově za účasti 10ti hasičů 

s titulem, ostatní se omluvili především ze zdravotních důvodů 

- okresní již VII. setkání ZH bude 15. 10. 2016 v Knížecím pivovaru v Plasích 

- krajské setkání ZH je plánováno na měsíc září, tuto akci zajišťuje OSH Tachov 

 

ad 5) informativní zpráva OKRR 

Zprávu předložil předseda p. Cízl: 

- rada se pravidelně schází dle plánu práce a provádí standardní kontrolu účetnictví, 

neshledala závažných nedostatků, usnesení VV jsou průběžně plněna, zápisy jak z VV i 

OR jsou pravidelně zveřejňovány na webu OSH tak, aby byla členská základna 

informována o aktivitě a dění v okresních orgánech 

- stav finančních prostředků OSH PS: běžný účet 1.121.827, 48 Kč a pokladna 11.206,-- Kč 

- OKRR důsledně kontrolovala přeregistraci sborů a okrsků a na posledním jednání 

opětovně řešila absolutní nečinnost a nespolupráci SDH Bohy. Jednatelka sboru sl. Levá 

naposledy v únoru oznámila, že sbor definitivně končí, že čekají na doklad od finančního 



úřadu o bezdlužnosti, který zašlou na OSH. Do dnešního dne se tak nestalo, proto 

OKRR doporučuje dnešnímu jednání VV, aby schválil zrušení SDH Bohy pro porušení 

členských povinností – neplacení příspěvků a absolutní nečinnost 

                                        hlasování: pro zrušení: 13 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel se: 1 hlas 

- uloženo p. Foldové a p. Cízlovi zaslat toto rozhodnutí na SDH Bohy – do 30. 6. 2016 

s tím, že je nutné podepsat protokol o zrušení a vrátit Registrační list SDH  

- stav členské základny k 21. 6. 2016 131 SDH a 5 920 členů 

 

ad) 6 informace z KSH Plzeňského kraje 

Informace podali p. Hanus Fr. a p. Foldová 

- poslední jednání VV KSH proběhlo 14. 6. ve St. Plzenci 

- II. Shromáždění představitelů OSH bylo 3. 5. v CC v Nevření 

- p. Cízl jako předseda Krajské KRR poukázal na to, že se účetnictví KSH výrazně zlepšilo, 

je vedeno řádně, transparentně a jeho zpracování zajišťuje SH ČMS Praha 

 

ad 7) činnost okrsků 

Informace podali jednotliví přítomní starostové nebo zástupci okrsků: 

- okrsek Dobříč p. Roman Slach: práce v okrsku se daří, stagnace SDH Čivice, okrsková 

soutěž proběhla v rámci oslav výročí SDH Jarov, kladně se vyjádřil k rozdělení dotace 

z PK 

- okrsek Ledce p. Jan Suchý: okrsková soutěž proběhla v rámci Memoriálu H. Hamatové 

v Chotíkově, aktivita sborů je na velmi dobré úrovni 

- okrsek Kožlany+Chříč p. Jaroslav Helebrant: v okrsku proběhly již soutěže Kožlanská 

jízda – duben, a okrsková soutěž – květen, jako součást soutěže O zlatou proudnici 

v Hlincích v tábořišti U Potůčků, některé sbory v okrsku vykazují téměř nulovou aktivitu, 

vyjádřil poděkování za pomoc při registraci sborů do spolkového rejstříku 

- okrsek Plasy p. Petr Slach: okrsková soutěž proběhla koncem května v Kaznějově, 

okrskové valné hromady se konají pravidelně 4x do roka, po dobu 5ti let se v podzimních 

měsících konají námětová okrsková cvičení, daří se práci s mládeží 

- okrsek Vochov p. Josef Moravec: okrsek sdružuje pouze 6 sborů, aktivita je u 4 sborů na 

dobré úrovni, pouze v SDH Čemíny a Kozolupy se dlouhodobě projevují určité 

problémy, které se na úrovni okrsku snaží všichni společně řešit 

- okrsek Hromnice p. Miroslav Plaščiak: vyjádřil zklamání nad chováním mladých členů ke 

starší generaci, je to neúcta k hodnotám, které tady starší generace vytvořila, měla by být 

větší tolerance a spolupráce mezi generacemi, podařila se tradiční soutěž Noční jízda, 

které se zúčastnilo 15 družstev 

- okrsek Manětín+Bezvěrov p. Kamil Hanus: okrsek s největším počtem sdružených sborů, 

okrsková soutěž proběhla standardně, do činnosti všech sborů okrsek nezasahuje, každý 

si tzv. jede po svém 

- okrsek Všeruby p. Jaroslav Frána: okrsek sdružuje 7 sborů, vyzdvihl dobrou práci 

s mládeží v SDH Nevřeň, připravuje se prověřovací cvičení, v některých sborech je 

aktivita na bodě nula 

- okrsek Kralovice Ing. František Lüftner: okrsková soutěž proběhla v Hradecku, některé 

sbory vykazují malou aktivitu, zvolen zcela nový výbor okrsku z mladých členů, v okrsku 

se pořádají prověřovací cvičení, v SDH Kralovice se velmi výrazně a s úspěchem věnují 

práci s přípravkou 



ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila plán práce VV na II. pololetí 2016, který všichni členové VV obdrželi e-mailem 

před jednáním, po krátké diskusi především o termínech byl plán práce schválen a bylo 

uloženo, zaslat jej společně se zápisem z dnešního jednání a rovněž jej zveřejnit na webu 

OSH 

 informace o uzavření sponzorské smlouvy s fi Pletiva Dobrý a Urbánek, obdrželi jsme 

částku 5tis. Kč, která bude použita na slavnostní setkání mládeže v listopadu 2016  

 informace o úspěšném konání výcvikového tábora okrsku Nýřansko 

 bylo vydáno již 2. číslo Zpravodaje hasičského sportu, odkaz je k dispozici na webu OSH 

a členové VV jej obdrželi elektronickou poštou 

 podána informace o možnosti zapůjčení nástřikových terčů pro PÚ pro trénink dorostu 

SDH Žebnice – schváleno zapůjčení, je nutné, aby se vedoucí dorostu SDH Úněšov a 

SDH Žebnice domluvili osobně 

 upozornění na uzavření kanceláře OSH – 4. 7. a pak 7. a 8. 7. – účast na MČR v Českých 

Budějovicích a následně čerpání řádné dovolené, kancelář během prázdnin bude mít 

standardní úřední hodiny, případné uzavření bude včas oznámeno, ve dnech 15. – 19. 8. 

2016 bude kancelář uzavřena z důvodu konání tábora mladých hasičů 

 předloženy návrhy na vyznamenání z SDH Výrov + Hadačka, Nevřeň, Zhořec a 

Kralovice – vše jednomyslně schváleno. V této souvislosti je opět důrazně připomenuto, 

aby se návrhy ze sborů předkládaly s dostatečným časovým předstihem, řádně vyplněné 

a zdůvodněné!!! Na pozdě došlé návrhy nebude brán zřetel! 

 podána informace o povinnosti pobočných spolků (SDH) o zveřejňování Přehledu o 

majetku a závazcích nebo účetní závěrky – SDH, kde se vede jednoduché účetnictví 

mají tuto povinnost až za rok 2016, SDH kde se vede podvojné účetnictví, tuto 

povinnost mají již za roky 2014 a 2015 a dokumenty ve formátu PDF musí 

souhrnně na veřejný rejstřík zaslat OSH do 30. 6. 2016!!! Celé znění Metodického 

pokynu, včetně příloh je vyvěšeno na webu OSH – je třeba informovat všechny starosty 

SDH o této povinnosti – uloženo všem členům VV  

p. Frána: 

 požádal přítomné o průzkum ve svých sborech a okrscích pro místo pořádání 

závěrečného kola hry Plamen v roce 2017 

p. Hanus K.: 

 opětovně požádal o pomoc při rozhodování na krajské soutěži v požárním sportu, která 

se koná v sobotu 25. 6. 2016  
 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení ze dne 17. 5. 2016  

- zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad 

- zprávu Aktivu Zasloužilých hasičů a stav v přípravě VII. setkání ZH a funkcionářů 

- informace o přidělených dotacích MŠMT a MV ČR a o účelové dotaci z rozpočtu PK 

- informativní zprávu OKRR 

- informace z činnosti okrsků, tlumočené jednotlivými starosty nebo představiteli okrsků, 

přítomných na veřejném jednání VV 



- uzavření kanceláře OSH ve dnech 4. 7. 2016 – účast na MČR v Českých Budějovicích, ve 

dnech 7. a 8. 7. 2016 dovolená, ve dnech 15. – 19. srpna 2016 letní tábor mladých hasičů 

- informace o uzavřené sponzorské smlouvě s fi Pletiva Dobrý a Urbánek 
 

VV schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání sl. Marii Starou a ověřovatele zápisu p. Miroslava 

Plaščiaka a p. Jaroslava Fránu 

- přerozdělení dotace z rozpočtu PK ve výši 300tis. Kč ve třech kapitolách: materiál a 

vybavení pro MH, propagace, výročí a historie SDH, společenské, sportovní, kulturní a 

vzdělávací akce SDH 

- plán práce VV na II. pololetí 2016  

- předložené návrhy na vyznamenání SDH Výrov – Hadačka, Nevřeň, Zhořec a Kralovice 

- zrušení SDH Bohy pro porušení členských povinností a absolutní nečinnost SDH 

- zápůjčku nástřikových terčů v majetku OSH PS pro potřeby tréninku družstva dorostu 

SDH Žebnice 
 

VV ukládá: 

p. Fránovi: 

 dořešit úkol z minulého jednání VV, zaslat dotaz k aktivním sportovcům a sportovcům 

v soutěžích s ohledem k pojištění na ústředí SH ČMS – do 6. 9. 2016  

p. Foldové: 

 rozeslat e-mailem všem členům VV a starostům okrsků zápis z jednání komise pro 

rozdělení dotace z rozpočtu PK – neprodleně 

 zaslat doporučeně, do vlastních rukou rozhodnutí o zrušení na SDH Bohy s příslušným 

protokolem o zrušení a žádostí o neprodlené vrácení Registračního listu SDH Bohy – do 

30. 6. 2016  

 zaslat všem členům VV plán práce VV na II. pololetí a zveřejnit jej na webu OSH – 

neprodleně 

Členům komise pro rozdělení dotace z rozpočtu PK: 

 připravit v elektronické podobě žádosti pro dotaci z jednotlivých SDH nebo okrsků – do 

30. 6. 2016  

 

Všem členům VV: 

 informovat členskou základnu ve svých okrscích o možnosti požádat OSH o dotaci 

z rozpočtu PK 

 informovat představitele SDH o povinnosti zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích 

nebo účetní závěrky ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze 

 informovat představitele SDH k včasnému podávání návrhů na vyznamenání, které 

budou mít řádně vyplněné a zdůvodněné 

 

ze zápisu sl. Marie Staré přepsala: p. Alena Foldová 
 

ověřovatelé zápisu: 
 

Miroslav  P l a š č i a k, v.r.                    Jaroslav  F r á n a, v.r. 

 


