
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 23. února 2016, v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Foldová, p. Češka, p. Fila, p. Sak, p. Urbánek 

Nepřítomni: p. Honzík 

 

Program jednání: 

1. stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za rok 

2015  

2. hodnocení průběhu VVH SDH a okrsků, delegace na VVH okrsků 

3. konečná zpráva inventarizační komise - inventura za rok 2015  

4. zajištění školení rozhodčích MH i požárního sportu, příprava školení vedoucích MH 

5. termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

6. závěrečná zpráva o účelové dotaci PK za rok 2015  

7. organizační záležitosti 

 
Jednání zahájil a řídil náměstek starostky OSH Ing. Vlastimil Červenka. Přivítal přítomné členy VV. 

Zapisovatelkou zvolena sl. Marie Stará, ověřovatelé zápisu navrženi a schváleni p. Hanus František  

a p. Jaroslav Frána. 

 

Kontrola usnesení  

Poslední jednání VV proběhlo 12. 1. 2016, úkoly byly splněny. 

1. Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za rok 

2015 
Ke dni 22. 2. 2016 nejsou uhrazeny příspěvky z SDH Dolní Jamné, SDH Kočín, SDH Kozolupy, 

SDH Bohy jsou nečinní – zjištěna informace z okrsku Kožlany-Chříč, že bude požádáno o zrušení 

SDH 

Hlášení o činnosti SDH jsou téměř všechna odevzdána. 

 

2. Hodnocení průběhu VVH SDH a okrsků 
VVH SDH probíhají bez závažných problémů a bez větších chyb.  

 

3. Konečná zpráva inventarizační komise - inventura za rok 2015 
Inventarizace řádně provedena a odeslána na ústředí. Daňové přiznání zpracováno p. Ing. Jirotou.  

 

4. Zajištění školení rozhodčích MH i požárního sportu, příprava školení vedoucích MH 
 

Školení vedoucích MH -  školení bude pořádáno v Kralovicích dne 12. - 13. 3. 2016, pozvánky 

budou rozeslány na e-maily dle registrace, dále bude pozvánka zveřejněna na stránkách OSH. 

V současné chvíli se domlouvají podmínky ohledně stravování s SDH Kralovice.  

Školení rozhodčích – z důvodu vydání nových směrnic pro dorost i pro hru Plamen, bylo školení 

odloženo na podzim 2016 nebo na jaro 2017. Bylo vzato na vědomí, že v současné chvíli není na 

okrese Plzeň – sever školitel s kvalifikací Rozhodčí I. 

Okresní kolo hry Plamen – zatím není místo, kde by bylo možné okresní kolo hry Plamen 

uspořádat  

Místo konání je poptáváno u potencionálního pořadatele – zatím bez zdárného konce. Jsou 

navržena místa: Zbůch, Trnová. SDH Mrtník a SDH Dolní Hradiště jsou ochotni zapůjčit plochu a 

zajistit stravování, ale nemají dostatek lidí na uspořádání akce. 

VV ukládá p. Krnáčovi poptat SDH Trnová, a p. Fránovi SDH Zbůch. Termín konání okresního 

kola hry Plamen je 21. - 22. 5. 2016. 



Termín konání krajského kola hry Plamen je 11. – 12 .6. 2016 v Rokycanech, krajské kolo dorostu 

se koná 18. 6. 2016 v Horšovském Týně. 

 

5. Termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

Memoriál Vendulky Fránové – OZ bude beze změn, termín soutěže 7. 5. 2016, organizační 

záležitosti se dojednají na jednání odborné rady mládeže dne 24. 2. 2016 

Okresní kolo v požárním sportu se bude konat 5. 6. 2016 na atletickém stadionu ve Skvrňanech, 

na stejném místě proběhne dne 25. 6. 2016 krajské kolo, pořadatel je OSH Plzeň-jih. 

Školení rozhodčích pro požární sport – zatím není pořádáno, je značný nezájem o školení. Bude 

odeslán e-mail rozhodčím v evidenci zda chtějí v případě neplatnosti zkoušky obnovit, a i těm, 

kteří zatím nemusí zkoušky obnovit – zda mají zájem o školení. Na základě zjištěných informací 

bude řešeno pořádání školení.  

Aktiv Zasloužilých hasičů – dne 1. 3. 2016 se uskuteční jednání OR historie v HZ v Kaznějově, 

vedoucí AZH p. Randa žádá starostku pí.Alenu Foldovou o sdělení termínu možného uskutečnění 

okresního Aktivu ZH. 

6. Závěrečná zpráva o účelové dotaci PK za rok 2015 

Zpráva byla zpracována a 28. 1. 2016 vložena elektronicky do systému eDotace na Plzeňský kraj. 

Závěrečná zpráva s celkovým vyúčtováním je k nahlédnutí v kanceláři OSH. 

 

7. Organizační záležitosti 

- přeregistrace u 130ti sborů a 7mi okrsků proběhla v pořádku a v termínu, jediný sbor, který se 

přeregistrace nezúčastnil je SDH Bohy.  Ing. Červenka společně s p. Foldovou osobně 5. 2. 2016 

odevzdali dokumenty na ústředí SH ČMS v Praze. p. Foldová děkuje za spolupráci a velkou pomoc 

s přeregistrací všem, kteří se na této problematice aktivně podíleli, jak ve sborech tak i jmenovitě 

členové VV především p. Fila, p. Urbánek, p. Ekstein a p. Holota. 

Na základě velké administrativní zátěže byla VV schválena odměna p. Foldové ve výši 4.000 Kč. 

- soutěž O Čestnou standartu OSH  – byla provedena změna v odměňování:  

1. místo – 2.500,- Kč, 2. místo – 2000,- Kč, 3. místo – 1500,- Kč, 4. a 5. místo po 500,- Kč 

odměna bude poskytnuta proti účtu za nakoupený materiál (poháry, medaile, kancelářský materiál, 

služby) 

- v letošním roce bude opět poskytnuta dotace od Plzeňského kraje. Zatím je schváleno a 

podepsáno Memorandum o partnerství a spolupráci s dobrovolnými hasiči, je nutné vyčkat na 

smlouvu, kde budou upřesněny podmínky čerpání účelové dotace. Do budoucna bude nutné určit 

pravidla k přerozdělování dotace do jednotlivých SDH.  

- předložené návrhy na vyznamenání: Okrsek Manětín – titul Zasloužilý hasič – schváleno 

SDH Bučí a SDH Druztová – předložené návrhy na ocenění nejsou v souladu s e Statutem 

vyznamenání – návrhy budou odeslány k přepracování  

- na celostátním semináři OR represe a vedoucích těch rad na úrovni okresů a krajů bude naše OSH 

zastupovat náměstek p. Ekstein 

- p. Hanus Fr. sdělil informaci o výměně členských průkazů, budou centrálně vytištěny registrační 

karty – výměna by měla začít v červnu 

- p. Hanus Fr. – stručně informoval o inovaci v pojištění – více informací na stránkách hasičské 

vzájemné pojišťovny, a.s. (www.hvp.cz) 

- p. Frána sdělil informaci o nutnosti navržení členů do krajské rady historie za všechna OSH, na 

jednání OR historie bude projednáno 

http://www.hvp.cz/


- p. Severa – PO očima dětí probíhá, v jednání je místo uspořádání výstavy došlých soutěžních 

prací a vyhlášení. Je změna ve vyhodnocování: z krajského kola postoupí do republikového pouze 

1. místa. 

- p. Cízl předložil Registrační list a Přílohu k registračnímu listu okrsku Hromnice – tento okrsek 

měl volební valnou hromadu teprve 20. 2. 2016 – schváleno, a uloženo p. Foldové, aby Registrační 

list odeslala na ústředí SH ČMS Praha 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení ze dne 12. 1. 2016  

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za rok 

2015 

- termíny pořádání okresních a krajských soutěží a termín školení vedoucích mládeže  

- závěrečnou zprávu o účelové dotaci PK 

- zpracování inventury a daňového přiznání za rok 2015 

- Memorandum o partnerství a spolupráci mezi PK a KSH PK 

- informaci o úspěšném dokončení přeregistrace SDH 

- navržení kandidátů do krajské rady historie 

- informaci, že OSH Plzeň – sever nemá rozhodčího mládeže a dorostu s kvalifikací I  
 

VV schvaluje: 

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

a p. Jaroslava Fránu 

- vyznamenání okrsku Manětín + Bezvěrov  

- finanční odměnu p. Aleně Foldové za bezchybné zpracování podkladů k přeregistraci SDH ve 

výši 4. 000,- Kč 

- přehodnocení odměňování v soutěži O čestnou standartu OSH: 1. místo 2.500,-- Kč, 2. místo 

2.000,-- Kč, 3. místo 1.500,-- Kč, 4. a 5. místo 500,-- Kč 

- registraci okrsku Hromnice 
 

VV neschvaluje: 

- předložené návrhy na vyznamenání z SDH Bučí a SDH Druztová – nesplňují Statut 

vyznamenání 
 

VV ukládá: 

p. Krnáčovi 

Zjistit možnost pořádání okresního kola hry Plamen v termínu 21. - 22. 5. 2016 v Trnové – 

neprodleně, s výsledkem seznámí vedoucího OR mládeže 

p. Fránovi 

Zjistit možnost pořádání okresního kola hry Plamen v termínu 21. -22. 5. 2016 ve Zbůchu  

p. Foldové 

- zaregistrovat žádost okrsku Hromnice a dokumenty odeslat ke schválení na SH ČMS Praha –               

do 5. 3. 2016  

- odeslat návrhy na vyznamenání SDH Bučí a Druztová k přepracování – do 5. 3. 2016  
 

zapsala: Marie  S t a r á 
 

ověřovatelé: 
 

František  HANUS, v.r.     Jaroslav  FRÁNA, v.r. 


