
Z Á P I S 

z jednání veřejného výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného      

dne 27. 6. 2017 v domě EXODUS v Třemošné 

 

Přítomní členové VV: dle prezenční listiny 

Omluvení členové VV: p. Češka, p. Holota, p. Severa, Mgr. Urbánek, p. Randa 

Nepřítomní členové VV: p. Sak, sl. Stará 

Hosté: dle prezenční listiny v počtu 23 

 

Jednání zahájili společně starostka p. Foldová a náměstek Ing. Červenka přivítáním všech 

přítomných a poděkováním za zajištění prostor pro konání dnešního veřejného jednání 

výkonného výboru p. Kapitánovi a pracovníkům domu Exodus v Třemošné. 

 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) zpráva OR mládeže 

3) zpráva OR represe 

4) informace k dotacím MV a MŠMT ČR a účelové dotaci z Plzeňského kraje 

5) zpráva OR historie a Aktivu ZH 

6) zpráva OR ochrany obyvatel 

7) informativní zpráva OKRR 

8) informace z jednání VV KSH  

9) plán práce VV na 2. pololetí 2017  

10) informace z činnosti okrsků 

11) organizační záležitosti 

12) usnesení a závěr 

 

Jednání řídil Ing. Vlastimil Červenka. Navrhl zapisovatele p. Luďka Eksteina a ověřovatele 

zápisu p. Josefa Filu a p. Jana Krnáče – přítomnými členy VV schváleno jednomyslně. 

 

ad 1) kontrola usnesení z jednání VV 16. 5. 2017  

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová. Úkoly splněny, pouze trvají úkoly pro p. Fránu a p. 

Severu ohledně cenových nabídek pro nákup došlapů pro výstup na věž a hliníkového žebříku 

pro disciplínu štafeta 4x100 m – domeček s termínem splnění 12. 9. 2017  

 

ad 2) zpráva OR mládeže – vedoucí rady p. Frána 

- zhodnocení OK hry Plamen, vše proběhlo bez závažných problémů, stravování na 

dobré úrovni, poděkování spolu pořádajícímu sboru Žichlice a okrsku Hromnice 

(písemné poděkování bylo již odesláno) 

- účast 40ti družstev, vítězové kategorie starších SDH Manětín, kategorie mladších SDH 

Horní Hradiště, oba týmy postup na KK Plamen 



- krajské kolo hry Plamen se konalo 10. a 11. 6. v Tachově za účasti 6ti týmů starších a 

5ti týmů mladších, oba naše týmy obsadily první místa, SDH Manětín si tak vybojoval 

postup na MČR do Zlína 

- krajská soutěž zabezpečena na úrovni s drobnými nedostatky 

- p. Hanus Fr. vyjádřil připomínky ke KK Plamen: pro týmy na prvních třech místech 

nebyly ze strany KSH zajištěny medaile, při závěrečném vyhodnocení nebyl přítomen 

nikdo z vedení KSH, byly předány diplomy s chybně uvedenými názvy pořádajícího 

KSH a rovněž vyjádřil nespokojenost s rozhodováním některých rozhodčích 

- p. Frána reagoval vysvětlením na připomínky p. Hanuse, medaile opravdu nikdo 

neobjednal a diplomy připravovalo OSH Tachov společně s městem Tachov a vloudila 

se tam chyba, která nešla již napravit 

- byly podány také informace ke KK dorostu, konanému 17. 6. v Klatovech, soutěž 

standardně zabezpečena, problémy s ozvučením, ze strany OSH Klatovy to vypadalo, 

že soutěž nejspíš nechtěli vůbec organizovat 

- vítězi se stali dorostenci z Manětína a dorostenky z Úněšova, postup na MČR do Zlína 

si také vybojoval Jirka Kupka z SDH Horní Bělá v kategorii mladší dorost 

- poděkování za reprezentaci OSH Plzeň – sever bylo po obou soutěžích vyvěšeno na 

webu OSH 

 

ad 3) zpráva OR represe – p. Hanus K. 

- informace o OK v požárním sportu, konaném 3. 6. 2017 na atletickém stadionu v Plzni 

Skvrňanech, účast týmů je stále slabá, celkem v PS účast 2x muži, 3x ženy a 

v souběžné soutěži O pohár starosty OSH muži 4x a ženy 3x, postup na KK oba týmy 

mužů SDH Žebnice a SDH Obora, ženy SDH Úněšov 

- soutěž zajištěna po technické i organizační stránce standardně, stravování zajistil sbor 

z Kaznějova, rozhodčích byl mírný nedostatek 

- krajské kolo v požárním sportu se konalo 24. 6. v Klatovech, v kategorii mužů 

zvítězili muži ze Žebnice a postoupili tak na MČR, které bude koncem srpna v Praze, 

ženy z SDH Úněšov skončily na místě druhém 

- informace k plánovanému taktickému cvičení na dálkovou dopravu vody v prostoru 

Chříčska (Hlince, Studená), termín po poradě s veliteli stanoven na 5. srpna, do 

dnešního dne přihlášeno 19 jednotek JSDH obcí 

- program a celé zabezpečení konzultováno a připravováno s velitelem stanice HZS     p. 

Kučerou, stravování zabezpečí polní kuchyně SDH Kaznějov, pozvánka bude včas 

zveřejněna a také rozeslána velitelům JPO a okrsků v působnosti OSH Plzeň-sever 

 

ad 4) dotace MV a MŠMT ČR a účelová dotace z Plzeňského kraje – p. Foldová 

- dotace MV ČR byla přerozdělena pro soutěž v požárním sportu a pro hru Plamen 

v mírně snížené výši jako v minulých letech 

- dotace MŠMT ČR – smlouva byla na ministerstvu s naším ústředím podepsáno oproti 

jiným letům později (důvodem bylo trestní stíhání pracovníků MŠMT) a tím se i na 

přerozdělení na jednotlivá OSH vše zpozdilo. Tato dotace je určena na zabezpečení 

vzdělávání vedoucích mládeže, provozní náklady OSH na úseku mládeže, na 

zabezpečení materiálně technické základny sborů, pracujících s mladými hasiči a 



především na volnočasové aktivity kolektivů MH a byla našemu OSH rovněž 

přidělena dotace na mzdové náklady 

- dotace z MV a MŠMT ČR mají dané termíny vyúčtování různé (říjen – listopad 2017) 

- účelová dotace z rozpočtu PK byla na účet OSH již připsána, komise pro rozdělení 

70% této dotace již na minulém jednání VV předložila žádost pro sbory a okrsky tak, 

aby všechny žádosti došly na kancelář do 31. 8. a finanční prostředky byly efektivně, 

řádně a včas vyúčtovány 

- v této souvislosti přišel e-mail z SDH Břízsko, který kritizuje formu rozdělování či 

přidělování finančních prostředků z rozpočtu PK v tom smyslu, že je to více než 

byrokratické – přítomní členové VV se zněním seznámili a souhlasí s názorem p. 

Hanuse Fr., že ten, kdo dává finance, určuje podmínky a pověřili starostku a Ing. 

Červenku, aby na tuto kritiku stručně odpověděli 

 

ad 5) zpráva OR historie a Aktivu ZH – p. Kapitán a p. Foldová 

Rada historie se schází podle plánu práce, nadále její členové pokračují ve shromažďování 

historických razítek SDH a další dokumentace. Poděkování do SDH Horní Bělá a Krašovice 

za zaslané zprávy k výročím sborů.  

Aktiv ZH se sešel ve Zruči, předjednáno VIII. setkání ZH a funkcionářů. 

Vzhledem k organizačním důvodům, byl přesunut termín setkání z 28. na 21. října 2017, 

místem setkání zůstává restaurace U Drudíků v Senci. 

Pozvánku na setkání do zářijového jednání VV připraví p. Foldová. je zajištěna hudba 

Mettronom p. Kůsy a během letních měsíců bude dohodnuto stravování a další program 

setkání. 

 

ad 6) zpráva OR ochrany obyvatel – p. Plaščiak a p. Holeček 

Vedoucí rady informoval o probíhajících školení pro jednotky v obcích (podle záznamů to je 

cca 280 osob) a o besedách ve školách a školkách ve spolupráci s HZS, bylo proškoleno cca 

500 dětí + 30 učitelů 

p. Holeček podal informace o tom, že do dnešního dne bylo při akcích a soutěžích 

v působnosti OSH i jinde ošetřeno 26 osob, z toho bylo nutné 2 osoby transportovat 

záchranou službou. 

Ve dnech 8. – 9. června se zúčastnil odborného semináře v Janských Koupelích, zaměřený na 

problematiku ochrany obyvatel, s hasičem z Domažlicka byli jedinými zástupci Plzeňského 

kraje!!  

Poznatky ze semináře: 

- v rámci celé republiky se aktivně ochraně obyvatel věnuje 10 JPO a několik skupin 

dobrovolníků 

- doporučení k ustavení okresní jednotky požární ochrany 

- informoval o práci naší rady na okrese Plzeň – sever, což bylo vzato s respektem 

k celé činnosti, jdeme správným směrem 

Dále bylo vyjádřeno poděkování za zakoupení nového záchranářského batohu z prostředků 

dotace PK a také uspokojení nad možností mít zapůjčen resuscitační model z KSH PK, který 

je pravidelně využíván při školení jednotek PO 



p. Foldová přečetla děkovný e-mail z dopravní školy v Plzni – obor požární prevence – 

směrem k členům OR p. Holečkovi a manželům Češkovým za pomoc při výuce studentů této 

školy. 

 

ad 7) informativní zpráva OKRR – p. Cízl 

OKRR se pravidelně schází ke svým jednáním dle plánu práce, při svých kontrolách za 

uplynulé období neshledala žádné závažné nedostatky ve vedení účetnictví, které je vedeno 

řádně. Stav pokladny odpovídá příjmovým a výdajovým dokladům, výpisy z bankovního 

ústavu jsou v souladu s došlými a vydanými fakturami. 

Rovněž tak všechny zápisy jak z VV tak OR jsou pravidelně zaznamenávány a úkoly, 

vyplývající z jednotlivých jednání jsou průběžně plněny. Zápisy jsou zveřejňovány na 

webových stránkách OSH tak, aby každý člen měl dostatečný přehled o činnosti všech 

okresních orgánů. 

OKRR neobdržela do dnešního dne žádný podnět, stížnost ani upozornění, kterými by se 

zaobírala.  

Na základě Nového OZ je potřeba zaregistrovat na MS Praha také všechny členy kontrolních 

orgánů – všichni členové OKRR do konce června odevzdají podepsané dokumenty a vše bude 

zasláno na SH ČMS Praha v průběhu července tak, aby zápis kontrolního orgánu OSH Plzeň 

– sever mohl být proveden. 

K dnešnímu dni má OSH Plzeň – sever celkem 130 sborů a je registrováno 5 994 členů. 

 

ad 8) informace z KSH PK – p. Foldová 

Výkonný výbor KSH PK zasedal 20. června, projednal předběžné hodnocení krajských 

soutěží., hodnotilo se Shromáždění představitelů OSH v Dobřanech, vedoucí krajských OR 

mají do konce června připravit požadavky na finanční zajištění své činnosti… 

Jednání krajského orgánu je zbytečně dlouhé, nekonstruktivní – stejný názor má i p. Hanus Fr. 

 

ad 9) plán práce VV na 2. pololetí 2017  

Starostkou OSH byl členům VV předložen plán práce na 2. pololetí. Pom krátké diskusi bylo 

rozhodnuto, že bude dnes vzat na vědomí, neprodleně rozeslán e-mailem a na zářijovém VV 

bude po případných připomínkách schválen. Zářijové jednání schváleno na úterý 12. 9. 2017, 

od 16ti hodin, kancelář OSH. Zodpovídá p. Foldová 

 

ad 10) informace z okrsků  

Starostové nebo zástupci okrsků Dolany, Hromnice, Všeruby, Manětín+Bezvěrov, 

Žihle+Bílov, Nýřansko, Ledce, Vochov, Kožlany+Chříč, Kralovice, Plasy a Dobříč – stručně 

informovali o své činnosti, úspěších – zazněl postesk nad malou aktivitou některých sborů, 

která je zapříčiněna buď tím, že ve sboru je vyšší věkový průměr, směnová zaměstnanost 

mladých lidí a mnohdy i nezájem cokoliv dělat. Daří se pořádat soutěže, memoriály, oslavy, 

mnohde se pořádají plesy, tradiční zábavy, besedy a akce pro širokou veřejnost. Zazněla 

kritika na vyšší administraci, ale s tím se musíme vyrovnat všichni – možná to v budoucnu 

bude ještě náročnější. 

Z okrsků Dolní Bělá a Úněšov nebyl přítomen žádný zástupce. 

 



ad 11) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Lochousice, Líté, Chříč a Studená – 

schváleno všemi přítomnými bez výhrad 

 seznámila s odevzdanými povinnými Přehledy o majetku a závazcích z SDH a okrsků, 

k dnešnímu dni tento dokument neodevzdaly pouze tři sbory (Vlkošov, Bdeněves a 

Sedlec) – Bdeněves odevzdal, ale muselo být pro neúplnost vráceno, zatím opravený 

dokument nedodali 

 předložila ke schválení přístupy do centrální evidence SDH – přítomnými schváleno, 

vše bude zaevidováno a založeno na kanceláři OSH 

 podala informaci o možnosti zhotovení letních dámských šatů – toto je možné pouze 

na měřenku, která bude na vyžádání zaslána na příslušného zájemce 

 kancelář OSH bude uzavřena ve dnech 24. 7. – 28. 7. a následně od 14. 8. do 19. 8., 

nutné záležitosti lze řešit telefonicky, e-mailem nebo přes náměstky 

 

ad 12) usnesení a závěr 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z květnového jednání VV 

- zprávy vedoucích OR represe, mládeže, ochrany obyvatel, historie a Aktivu ZH 

- konání taktického cvičení na dálkovou dopravu vody – 5. 8. 2017  

- poděkování SPŠ dopravní v Plzni směrem k členům OR ochrany obyvatel 

- informace o dotacích MV a MŠMT ČR a účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

- informativní zprávu předsedy OKRR 

- informace z KSH Plzeňského kraje 

- plán práce VV na 2. pololetí 2017  

- informace z okrsků, přednesené starosty nebo zástupci okrsků našeho OSH 

- odevzdané Přehledy o majetku a závazcích 

- e-mailový dopis starosty SDH Břízsko k finančnímu příspěvku z rozpočtu PK 

- informace k možnosti pořízení letních dámských šatů 

- uzavření kanceláře OSH: 24. – 28. 7. a 14. – 19. 8. 2017 – řádná dovolená 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Krnáče 

- návrhy na vyznamenání pro SDH Lochousice, Líté, Chříč a Studená 

- přístupy do centrální evidence SDH – seznam založen na kanceláři OSH 

- termín VIII. setkání ZH a funkcionářů – 21. 10. 2017, restaurace U Drudíků, Senec 

- termín příštího jednání VV na 12. září 2017, od 16ti hodin v kanceláři OSH 

 

 

 

 



VV ukládá: 

p. Hanusovi K.: 

 zpracovat pozvánku na taktické cvičení na dálkovou dopravu vody a rozeslat ji 

příslušným velitelům – termín do 28. 7. 2017  

p. Foldové: 

 rozeslat návrh plánu práce VV na 2. pololetí 2017 všem členům VV – neprodleně 

 zaslat odpověď starostovi SDH Břízsko – do 15. 7. 2017  

 připravit grafickou podobu pozvánky na VIII. setkání ZH a funkcionářů – do 12. 9.  

 

p. Fránovi a p. Severovi: 

 trvá úkol: zajistit cenovou nabídku na nákup došlapů pro výstup na věž a pro hliníkový 

žebřík pro disciplínu štafeta 4x100m, domeček – do 12. 9. 2017  

 

 

ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

Josef  F i l a, v.r.        Jan  K r n á č, v.r. 

 

 

 


