
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném 

dne 19. dubna 2016 v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., Ing. Červenka, p. Frána, p. Češka, p. Sak, p. Cízl 

Nepřítomni: sl. Stará 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava soutěží mládeže – MVF, Plamen 

3) zprávy vedoucích OR 

4) příprava VII. setkání ZH a funkcionářů 

5) OZ závěrečného kola hry Plamen 

6) hospodaření OS za 1. čtvrtletí 2016  

7) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Zapisovatel navržen a 

přítomnými členy VV schválen p. Luděk Ekstein, ověřovateli navrženi a přítomnými 

členy VV schváleni p. Josef Fila a Bc. Luboš Urbánek. 

 

ad 1) kontrola usnesení z 22. 3. 2016  

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová, usnesení splněno. Pouze trvá úkol pro 

vedoucí OR prevence – návrh a cenová kalkulace tvorby propagačního materiálu pro 

OR prevence. 

 

ad 2) příprava soutěží mládeže – Memoriál VF, Plamen 

Z důvodu omluvené nepřítomnosti vedoucího OR mládeže podány informace          

p. Foldovou – organizačně a technicky jsou obě soutěže připraveny a dnes na 

jednání OR mládeže v Nevřeni budou jednotliví členové této rady pověřeni 

konkrétními úkoly. O výsledcích bude na příštím jednání informovat p. Frána. 

Pozvánka na celostátní dorosteneckou soutěž Memoriál V. Fránové byla rozeslána a 

zveřejněna vč. přihlášky na webu OSH i webu ústředí SH ČMS. 

 

ad 3) zprávy vedoucích odborných rad 

OR PREVENCE – p. Severa: 

- 29. 3. proběhlo hodnocení soutěžních prací v PO očima dětí, výsledky budou 

k dispozici na webu OSH včetně zveřejnění vítězných prací 

- 23. 4. v průběhu soutěže PÚ CTIF v Manětíně bude po celý den možnost 

shlédnout výstavku došlých výtvarných prací z letošní soutěže 

- slavnostní vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 17ti hodin na 

CPS Košutka 

- drobné dárky a diplomy zajistí p. Foldová, včetně rozeslání děkovných dopisů 

na zúčastněné subjekty a poslání pozvánek těm dětem, které se umístily na 

prvních třech místech ve všech kategoriích 

 



OR OCHRANY OBYVATEL – p. Plaščiak: 

- členové rady pracují dle stanoveného plánu práce, důraz je kladen na 

kontakty na velitele JPO V, kam se členové rady a naši vyškolení záchranáři 

snaží zacílit své zkušenosti 

- je navázána spolupráce s psovody z SDH Horní Bříza a Zbůch 

- dále p. Plaščiak pozval přítomné na 15. ročník Noční jízdy okrsku Hromnice 

AKTIV ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ – p. Randa 

- 5. 4. proběhlo setkání Aktivu ZH našeho OSH v HZ v Kaznějově, z 15ti 

pozvaných hasičů s titulem se dostavilo 10 členů, ostatní se z důvodu nemoci 

omluvili 

- setkání hodnoceno jako přínosné, přítomní byli seznámeni s činnosti 

krajského aktivu ZH, s činností rady historie a také s fungováním kanceláře 

OSH v současných podmínkách v době přeregistrace u spolkového rejstříku 

- zápis ze setkání je k dispozici na webu OSH  

- VII. setkání ZH, které se plánuje na letošní rok, bylo kladně přijato 

 

ad 4) příprava VII. setkání ZH a funkcionářů 

Informace podala p. Foldová: 

- místo konání je Knížecí pivovar v Plasích 

- termín sobota 15. října 2016 od 13ti hodin 

- v pivovaru je vše domluvené, cca 10 dní před konáním setkání bude nutné 

dojednat podrobnosti ohledně stravování a ozvučení  

- bude projednána možnost prohlídky požární stanice v Plasích a také 

návštěva Národního technického muzea 

 

ad 5) OZ závěrečného kola hry Plamen 

Pro nepřítomnost vedoucího OR mládeže bod přesunut na květnové jednání. OZ je 

připraveno, termín závěrečného kola je 21. a 22. 5. 2016 v obci Trnová. Ještě před 

konáním závěrečného kola dnes jedná rada mládeže a proběhne také aktiv 

vedoucích mládeže v Trnové (4. 5. 2016), včetně hodnocení kronik (18. 5. 2016). 

 

ad 6) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2016  

Prvotní podklady pro zpracování účetnictví byly v řádném termínu odeslány ke 

zpracování k hl. ekonomovi Ing. Jirotovi, bohužel z důvodu časového zaneprázdnění 

budou výsledky známy koncem měsíce dubna, tento bod bude přesunut na 

květnové jednání VV. 

 

ad 7) organizační záležitosti 

Předloženy došlé návrhy na vyznamenání z SDH Koryta, okrsku Dobříč, SDH Zruč 

(p. Beran udělení Řádu sv. Floriána) a SDH Kralovice (p. Kuchař udělení titulu ZH) 

– všechny návrhy schváleny. 

p. Ekstein  

- předložil seznam rozhodčích požárního sportu, kde je mnoho členů, kteří pozbyli 

kvalifikaci rozhodčího, je třeba vyzvat jak stávající rozhodčí s platným osvědčením, 

tak nové zájemce, aby se přihlásili na školení, které bylo předběžně dohodnuto na 

sobotu 11. června 2016. Na příštím VV oznámí členové VV ze svých okrsků zájemce, 

p. Moravec dohodne místo konání školení v HZ ve Vochově. 

 



p. Foldová: 

- předložila dohodu o provedení práce s p. Kolářem, pro vedení a aktualizaci 

webových stránek OSH, schváleno 

- podala informace z Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, náš okres již 4 

roky této nadaci přispívá částkou 1,-- Kč na člena,podle došlé tabulky jsme jediným 

OSH v Plzeňském kraji, který přispívá této nadaci! Na podzimním Shromáždění 

představitelů bude předložena ke schválení opět 1,-- Kč za člena ke dni konání SP. 

- pro představitele našeho OSH je změna konání II. Shromáždění představitelů OSH 

při KSH PK – jednání bude 3. 5. 2016 od 16ti hodin v CC Nevřeň 

- v minulém týdnu byla podepsána smlouva o účelové dotaci s PK, dnes ji v tištěné 

podobě obdrželi přítomní členové VV tak, aby ji mohli prostudovat, po jednání 

vedení OSH bude rozhodnuto o podmínkách rozdělení částek mezi SDH 

- ze závěrů školení hospodářů v Přibyslavi je patrné, že do Plzeňského kraje 

z programu MŠMT č. VIII jde 778tis. Kč, uspělo 27 žadatelů, z toho na okres PS je 

to 10! Na jednotlivé SDH přijde rozhodnutí z MŠMT, princip účtování nebude 

složitý, ústředí slíbilo dodat manuál, Upozornění: z přidělené dotace se bude hradit 

- 50% na mzdy trenérům, vedoucím, masérům nebo realizačnímu týmu a 50% 

dotace půjde na výstroj a výzbroj – na to, co si závodník přinese na dráhu (dresy, 

boty, přilba, hadice) 

- je podmínkou, aby z postupových soutěží, tzn. z okrskových kol v PS byly 

současně s výsledkovými listinami zaslány kopie všech přihlášek zúčastněných 

SDH se jmény, datumem narozením a podpisy soutěžících a s podpisem a 

razítkem SDH – je to důležité jednak z důvodu pojištění a dále je třeba do centrální 

evidence v co nejkratší době zavést u členů, zda je aktivní sportovec nebo sportovec 

v soutěžích 

- dotace z MŠMT na vzdělávání vedoucích MH, volnočasové aktivity a MTZ SDH a 

provozní náklady OSH budou dílčími dohodami rozděleny na jednotlivá OSH, částka 

pro naše OSH bude přibližně stejná jako v loňských letech, důležitou informací je, 

že padla podmínka vést v SDH podvojné účetnictví, tzn. o dotaci mohou žádat 

všechny kolektivy MH, kde se ve sboru vede účetnictví ve zjednodušeném 

režimu.  

- na www.justice.cz by se podle identifikačních čísel měl již najít každý sbor na 

našem okrese, 8. března 2016 proběhla registrace u Městského soudu, spolkovém 

rejstříku.  

- kancelář SH ČMS Praha připravuje Metodický pokyn k nové povinnosti pobočných 

spolků, „ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY“, u SDH, kde vedou jednoduché 

účetnictví je povinností zveřejnit VÝKAZ O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH a tam, kde 

vedou podvojné účetnictví, se zveřejní ROZVAHA. Nezveřejnění ve spolkovém 

rejstříku není prozatím sankcionováno!!! 

- nová povinnost pobočných spolků „REGISTRACE KONTROLNÍCH ORGÁNŮ“, na 

všech úrovních se budou registrovat kontrolní orgány – revizor účtu, kontrolní a 

revizní rada – zapsáni musí být všichni členové, kteří budou muset podat na hlavní 

spolek ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o způsobilosti být členem kontrolního orgánu             

(úředně ověřený podpis a pokud má člen kontrolního orgánu vysokoškolský titul, 

pak přílohou musí být úředně ověřená kopie diplomu)  

- informace o nových tarifech O2 FAMILY – výhodné volání v programu VOLEJTE 

S HASIČI 

http://www.justice.cz/


- nadále platí 30% sleva ze služeb firmy TOITOI – lze si se slevou objednat mobilní 

WC či plotové zábrany na pořádané akce jakéhokoliv druhu, stačí jen připomenout, 

že jste hasiči! 

- v pátek, 22. dubna bude uzavřena kancelář OSH – Shromáždění starostů OSH 

v Přibyslavi 

 

 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 22. 3. 2016  

- zprávy vedoucích OR prevence a ochrany obyvatel 

- zprávu vedoucího Aktivu ZH 

- změnu termínu jednání II. SP OSH při KSH PK na úterý 3. 5. 2016  

- přesunutí bodů dnešního jednání – OZ hry Plamen a hospodaření OSH za 

1.Q 2016 na příští jednání VV 

- uzavřenou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- informace o dotacích z MŠMT 

- předběžný termín školení rozhodčích požárního sportu – 11. 6. 2016  

- informace z Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR 

- informace o nových povinnostech pobočných spolků k zveřejňování účetní 

závěrky a registraci kontrolních orgánů SDH, okrsků, OSH, KSH a SH ČMS 

- informace o konečné registraci SDH našeho okresu u Městského soudu 

v Praze – spolkovém rejstříku (www.justice.cz) 

- spolupráci s firmou TOITOI a o nabídce mobilních služeb s O2 Family 

- uzavření kanceláře OSH na pátek 22. 4. 2016 – shromáždění v Přibyslavi a 

na 5. 5. 2016 – účast na předání titulu ZH 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Luďka Eksteina, ověřovatele zápisu p. Josefa Filu a 

Bc. Luboše Urbánka 

- vyznamenání dle návrhů SDH Koryta, SDH Zruč, SDH Kralovice a okrsku 

Dobříč 

- dohodu o provedení práce pro správu a aktualizaci webových stránek pro    

p. Pavla Koláře 

- termín VII. setkání ZH a funkcionářů – sobota 15. října 2016 od 13ti hodin, 

místem konání bude Knížecí pivovar Plasy 

- předběžný termín konání školení rozhodčích požárního sportu – 11. 6. 2016  

 

VV doporučuje: 

- podzimnímu Shromáždění představitelů SDH schválit příspěvek Nadaci pro 

podporu hasičského hnutí v částce 1,-- Kč za člena 

 

 

 

 

http://www.justice.cz/


VV ukládá: 

p. Foldové: 

 zajistit účetní sestavy hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 – do 17. 5. 2016  

 zajistit ceny do soutěže PO očima dětí – do 12. 5. 2016  

 rozeslat hodnotící dopisy a čestná uznání vč. pozvánek pro nejlepší umístění 

v soutěži PO očima dětí zúčastněným subjektům – do 29. 4. 2016  

 přiložit k dnešnímu zápisu přihlášku a přestupní list pro potřeby okrskových 

soutěží – po ověření zápisu, do 5. 5. 2016 

p. Eksteinovi: 

 všem členům VV rozeslat seznam rozhodčích požárního sportu k prodloužení 

platnosti osvědčení 

 

p. Moravcovi: 

 dohodnout možnost konání školení rozhodčích požárního sportu na sobotu 

11. 6. 2016 v HZ ve Vochově – do 17. 5. 2016  

 

Všem členům VV: 

 seznámit představitele sborů svých okrsků s povinností důkladně vypisovat 

přihlášky při okrskových soutěžích a následně jejich zasílání (v kopii) na OSH 

– úkol trvalý 

 vytipovat nové uchazeče na post rozhodčích v požárním sportu a tyto 

nahlásit p. Eksteinovi –  do 17. 5. 2016 

 prostudovat smlouvu o účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje – úkol 

trvalý 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé: 

Josef  F i l a, v.r.      Bc. Luboš  U r b á n e k, v.r.  

 

 

 

 


