
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném 

6. prosince 2016 v HZ v Plasích 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus F., p. Hanus K., p. Honzík, sl. Stará, plk. Ing. Musil 

Hosté: členové OR  

 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) hodnocení práce členů VV a OR, hodnocení SP SDH Výrov-Hadačka 

3) plán práce VV na 1. pololetí 2017 

4) delegace členů VV na řádné valné hromady SDH 

5) informace k čerpání dotací MŠMT a Plzeňského kraje 

6) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Po přivítání následoval návrh 

na zapisovatele a ověřovatele zápisu. Navržen p. Luděk Ekstein jako zapisovatel, p. Josef Fila a    

p. Petr Severa jako ověřovatelé – schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení z jednání VV dne 8. 11. 2016 – p. Foldová 

Úkoly byly splněny. Pouze konstatováno, že na slavnostním vyhlášení výsledků mladých hasičů 

byla velmi malá účast členů výkonného výboru. 

 

ad 2) hodnocení práce členů VV a OR, hodnocení SP SDH – 12. 1. 2016  

p. Foldová: 

 práci členů VV by měli především hodnotit členové SDH a okrsků, kteří si zástupce do 

VV zvolili, bude k tomu prostor na řádných valných hromadách, které již probíhají a další 

budou následovat 

 v některých případech je nedostatečný přenos informací do jednotlivých sborů a okrsků, 

který je nejspíš způsoben slabší docházkou na jednání VV (směnný provoz, delší pracovní 

doba, nemoc) a nepravidelným sledováním webu OSH 

 poděkování členům VV a odborných rad, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při 

okresních akcích a tím přispěli k jejich zdárnému průběhu 

 Shromáždění představitelů SDH bylo kvalitně technicky i organizačně připraveno ve 

spolupráci s SDH Výrov-Hadačka. Každý představitel obdržel obsáhlý materiál k řádným 

VH, tabulkový přehled hospodaření za 3. čtvrtletí 2016, návrh rozpočtu na rok 2017, 

informace k výměně členských průkazů, zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích, 

informace k EET a nabídky HVP, a.s. Veškerý materiál, včetně zpráv (kromě zpráv rady 

represe a ochrany obyvatel) je již zveřejněn na webu OSH v oddíle Shromáždění 

představitelů SDH rok 2016, včetně ověřeného zápisu a usnesení z jednání. 

 diskuse na SP SDH nebyla téměř žádná – je to na škodu, bylo by se předešlo některým 

zbytečným nedorozuměním  

 



Ing. Červenka: 

 poděkoval za podporu a spolupráci těm, kteří se podílí na dobrém fungování všech 

orgánů OSH Plzeň – sever 

p. Plaščiak: 

 vyslovil pochvalu za spolupráci a činnost členům své OR – ochrany obyvatel a vyjádřil se, 

že jako nejstarší člen co do věku i funkce člena VV je se složením v tomto období velmi 

spokojen 

 

ad 3) plán práce VV na 1. pololetí 2017 – p. Foldová 

Omluva za chybu v termínech jednání VV, které byly uvedeny ve zpravodaji – termínový 

kalendář bude se správnými daty konání VV v jednotlivých měsících prvního pololetí 2017 

následně elektronicky rozeslán na členy VV, starosty SDH a okrsků a bude zveřejněn na webu 

OSH. Plán práce schválen, elektronicky jej obdrží k případnému doplnění všichni členové VV a 

v lednu 2017 bude doplněn a zveřejněn na webu OSH 

 

ad 4) delegace na ŘVH SDH 

Na základě nahlášených termínů řádných valných hromad SDH do konce prosince 2016                   

a do 8. ledna 2017 byli delegováni členové VV k účasti na těchto ŘVH. termínový kalendář 

s delegacemi bude zveřejněn na webu OSH. Pokud se delegovaný člen nebude moci jednání 

ŘVH zúčastnit, neprodleně to oznámí na kancelář OSH tak, aby bylo možné zajistit náhradního 

delegáta. Není v silách a časových možnostech jednotlivých členů VV obsáhnout všechna 

jednání, a to i vzhledem k tomu, že v jednom termínu je několik ŘVH. 

 

ad 5) informace k dotacím MŠMT ČR a dotaci z Plzeňského kraje 

Dotace MŠMT ČR: 

- na vzdělávání vedoucích MH a dorostu, MTZ SDH, provoz OSH a volnočasové aktivity 

OSH a SDH bylo čerpáno celkem 151tis. Kč. Všechny dotace byly v řádných termínech 

vyúčtovány na příslušných formulářích, které byly předloženy jednání VV 

- VV schvaluje rozdělení dotací na volnočasovou aktivitu SDH a MTZ SDH tak, jak byly 

předloženy 

Účelová dotace z PK: 

- účelová dotace z rozpočtu PK je průběžně čerpána jednotlivými sbory a okrsky, je to 

náročné na administrativu s ohledem na nutné dokládání nejen faktur, ale i dalších 

dokumentů a fotek 

- k dnešnímu dni směrem do sborů a okrsků je vyčerpáno 206.333,-- Kč, chybí dodat 

doklady z SDH Ledce, SDH Nevřeň, SDH Horní Bělá, SDH Výrov-Hadačka a SDH 

Všeruby – je nutné vše dodat do 9. 12. OSH vyčerpalo částku z této dotace ve výši 

118.747,-- Kč - stav k 30. 9. 2016 

- na základě žádostí nebude čerpána dotace z SDH Rybnice kapitola C, SDH Lomnička 

kapitola C a SDH Líně kapitola C 

- z dotačních finančních prostředků bude zakoupen na OSH materiál v podobě žebříku pro 

výstup na věž, startovací bloky, nůžkové stany a potřebný kancelářský materiál tak, aby se 

tato dotace bezezbytku vyčerpala 

 

 



 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila došlé návrhy na udělení medailí a stužek za věrnost a pro udělení ČU OSH a 

medailí ZPP a ZZ z SDH Obora, Kaznějov, Chotíkov, Rochlov, Úherce, Dýšina, Senec a 

Křečov – návrhy byly schváleny 

 informace o Metodickém pokynu starosty SH ČMS k pořizování a výměně členských 

průkazů – vše bude zveřejněno na webu OSH, nové plastové i papírové průkazy lze 

objednávat na formulářích od ledna 2017 

 informace ke Směrnici starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS a 

přístupu do centrální evidence SDH – směrnici obdrží všichni členové VV tak, aby mohli 

informovat členskou základnu ve svých okrscích 

 představen VZOR smlouvy o spolupráci mezi SDH, (případně okrskem) a Obcemi či 

Městy – smlouva bude zveřejněna na webu OSH 

 upozornila na uzavření kanceláře v období od 19. 12. 2016 do konce roku, kancelář bude 

otevřena opět v pondělí 2. ledna 2017 – čerpání řádné dovolené 

p. Plaščiak: 

 požádal o pomoc při zpracování žádosti pro ocenění člena SDH Hromnice, který se dožil 

životního jubilea 

p. Severa 

 informoval o uskutečněném semináři rady prevence a rady ochrany obyvatel, konaném 

26. 11. 2016 v HZ v Kaznějově, velmi slušná účast (41 posluchačů), získání odborností 

preventista III, průkazy preventistů budou v průběhu ledna 2017 vystaveny na kanceláři 

OSH. Požádal o zaslání poděkování na HZS PK za odborné přednášky – uloženo          

p. Foldové 

p. Frána: 

 zhodnotil slavnostní odpoledne mladých hasičů v Manětíně, velmi malá účast členů VV, 

kolektivy byly zastoupeny pouze na prvních 5ti místech, poprvé se vyhodnocení 

uskutečnilo v sále kina v KD Manětín 

 informace k plánovanému školení rozhodčích MH a dorostu v termínu 11. a 12. 2. 2017 

v HZ Stýskaly 

 informace k plánovanému školení vedoucích MH a dorostu v termínu 11. a 12. 3. 2017 

v KD Hromnice 
 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV 8. 11. 2016  

- hodnocení činnosti členů výkonného výboru a odborných rad 

- hodnocení SP SDH, 12. 11. 2016 v KD Výrov – Hadačka a omluvu za chybu ve 

zpravodaji, který obdrželi představitelé SDH – chybně uvedené termíny jednání VV OSH 

Plzeň - sever 

- informace ve stavu čerpání dotací MŠMT ČR a Plzeňského kraje 



- informace o Metodickém pokynu starosty SH ČMS k pořizování a výměně členských 

průkazů  

- informace ke Směrnici starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS a 

přístupu do centrální evidence SDH 

- vzor smlouvy o spolupráci mezi SDH (případně okrskem) a Obcemi či Městy 

- uzavření kanceláře OSH v období 19. 12. 2016 – 1. 1. 2017 – čerpání řádné dovolené 

- zprávu vedoucího OR prevence o společném semináři s OR ochrany obyvatel, který se 

uskutečnil 26. 11. 2016 v HZ v Kaznějově 

- zhodnocení slavnostního setkání mladých hasičů v Manětíně, konaném dne 19. 11. 2016  

- informace o plánovaných školeních rozhodčích MH a dorostu a o školení (zvýšení nebo 

obnově kvalifikace) vedoucích MH a dorostu v roce 2017  
 

VV schvaluje: 

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

p. Petra Severu 

- na základě došlých zúčtovacích tabulek rozdělení dotací MŠMT ČR do sborů, 

volnočasové aktivity SDH 70.010,-- Kč, MTZ SDH 26.790,-- Kč a provozní náklady 

OSH 29.200,-- Kč 

- zakoupení MTZ OSH z účelové dotace PK tak, aby se tato dotace do konce roku 

vyčerpala (stany, žebřík pro výstup na věž, startovací bloky) 

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Obora, Kaznějov, Chotíkov, Rochlov, Úherce, 

Dýšina, Senec a Křečov 

- plán práce na 1. pololetí 2017 s možností případného doplnění v lednu 2017 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 opravit chybu ve zpravodaji v plánovaných termínech jednání VV OSH Plzeň – sever a 

připravit termínový kalendář jednání VV na všech úrovních, následně jej zaslat všem 

členům VV, starostům SDH a okrsků a vše zveřejnit na webu OSH – do 12. 12. 2016  

 zpracovat došlé návrhy na vyznamenání dle termínů ŘVH 

 zaslat poděkování řediteli HZS PK za odbornou pomoc příslušníků HZS při semináři OR 

prevence a ochrany obyvatel – do 9. 12. 2016  

 elektronicky zaslat všem členům VV Metodický pokyn starosty SH ČMS k pořizování a 

výměně členských průkazů a Směrnici starosty SH ČMS s nakládáním s osobními údaji 

členů SH ČNMS a přístupu do centrální evidence SDH – do 9. 12. 2016  

 zpracovat s p. Plaščiakem návrh na vyznamenání pro p. Kroftu z SDH Hromnice – do 

10. 1. 2017  

Všem členům VV: 

 zúčastnit se ŘVH SDH dle určených delegací – termíny ŘVH jsou zveřejněny na webu 

OSH na aktuální stránce 
 

Ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala p. Alena Foldová 

Ověřovatelé zápisu: 

Josef  F i l a, v.r.                  Petr  S e v e r a, v.r. 

 


