
Z á p i s 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

16. 5. 2017 v kanceláři OSH Plzeň – sever, Kollárova 427/32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus Fr., p. Fila, p. Holota, p. Honzík, p. Krnáč, ZH p. Randa 

Nepřítomni: p. Sak, sl. Stará 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) informace o hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017  

3) hodnocení Memoriálu Vendulky Fránové 

4) informace k soutěži PO očima dětí a mládeže 

5) informace k okresnímu kolu v požárním sportu a soutěži O pohár starostky OSH 

6) informace k dotacím MV, MŠMT a Plzeňského kraje 

7) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Vlastimil červenka. Návrh zapisovatele p. Luďka Eksteina – 

schváleno a ověřovatele zápisu p. Miroslava Plaščiaka a p. Josefa Moravce – schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolou usnesení, které provedla starostka p. Foldová konstatováno, že body z jednání VV, 

konaného 25. 4. 2017 byly splněny. 

 

ad 2) informace o hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017  

Informace podal náměstek Ing. Červenka. Všem členům VV byly informace o hospodaření 

zaslány předem – tzv. hlavní kniha. K 31. 3. 2017 byly náklady OSH ve výši 195.396,-- Kč a 

výnosy 562.068,-- Kč. Na bankovním účtu bylo k tomuto datu 873.484,14 Kč a v pokladně 

OSH 10.581,-- Kč  

Účetnictví zpracoval hl. ekonom SH Ing. Jirota s dovětkem – bez závad. 

 

ad 3) hodnocení Memoriálu V. Fránové 

Informace podal vedoucí OR mládeže p. Frána: 

- letošního ročníku se zúčastnilo 100 závodníků v běhu na 100m s překážkami a 60 

závodníků ve výstupu na věž, včetně reprezentace žen 

- vyskytly se technické problémy s došlapy ve výstupu na věž, je nutné uvažovat o 

zakoupení vlastních došlapů, OR mládeže zpracuje finanční náhled na zakoupení 

došlapů pro výstup na věž do září 2017  

- jinak soutěž bez vážných problémů 

 

 



ad 4) informace k soutěži PO očima dětí a mládeže 

Informace podal vedoucí OR prevence p. Severa: 

- slavnostní vyhodnocení na úrovni okresu proběhne 25. 5. od 17ti hodin na požární 

stanici HZS Plzeň-střed 

- ceny a diplomy zajišťuje p. Foldová 

- doporučení, aby se vyhodnocení zúčastnili i náměstkové  

- krajské vyhodnocení bude 2. 6. na požární stanici Plzeň – Košutka, práce z našeho 

okresu zaznamenaly úspěch v podobě 12 umístění, z toho 3 první místa, 4 druhá 

místa a 5 třetích míst, výsledky jsou zveřejněny na webu OSH 

 

ad 5) informace k okresnímu kolu v požárním sportu a soutěži O pohár starostky OSH 

Informace podal vedoucí OR represe p. Hanus K.: 

- OZ obou soutěží vyvěšeno na webu OSH, přihlášky lze podávat buď písemnou cestou 

nebo elektronicky na prihlasky.dh.cz 

- stadion zajištěn, technická četa a rozhodčí vyrozuměni 

- překážky zapůjčí HZS Plzeňského kraje, nutné poslat žádost, zodpovídá p. Foldová 

- medaile a poháry – zajistí p. Foldová 

 

ad 6) informace k dotacím MV, MŠMT ČR a účelové dotaci z Plzeňského kraje 

Informace podala p. Foldová a Ing. Červenka: 

- dotace MV ČR pro požární sport a hru Plamen přidělena SH ČMS Praha dle počtu 

družstev, dílčí dohoda podepsána a odeslána na SH 

- dotace MŠMT ČR – stále není známo, kdy se vše na MŠMT podepíše, náměstkyně SH 

p. Němečková přislíbila, že dílčí dohody na vzdělávání vedoucích, volnočasové aktivity 

a MTZ SDH, provozní náklady a část mezd, by měly být na OSH a KSH odeslány 

nejpozději koncem května 

- účelová dotace PK, zatím není podepsána smlouva, mělo by se tak stát do konce 

měsíce května, výše bude obdobná jako v loňském roce, chystá se pracovní porada 

pro hospodáře a starosty OSH na krajském úřadě 

- Ing. Červenka informoval, že dnes, před konáním VV, zasedala komise pro rozdělení 

dotace z PK, s jejímiž závěry seznámil přítomné členy VV 

- do žádosti byly vloženy dvě upravené podmínky pro přidělení finančních prostředků, 

o kterých se vedla diskuse 

- žádost byla předložena ke schválení – pro 11 členů, proti 1, zdržel se 0 

- upravená žádost včetně průvodního dopisu bude zaslána náměstkům a vedoucím OR 

ke kontrole, po podepsání smlouvy na PK budou žádosti rozeslány do okrsků a sborů 

- jako v loňském roce, na webu OSH k této dotaci nebudou zveřejňovány žádné 

podrobné informace, vše tzv. půjde elektronickou cestou přes členy výkonného 

výboru, starosty okrsků a sborů 

 

 

ad 7) organizační záležitosti 



p. Foldová: 

 příští jednání VV je plánováno jako výjezdní, vzhledem k rekonstrukci HZ ve 

Stýskalých  je navrženo místo jednání: Dům Exodus v Třemošné, zajistil p. Kapitán 

 jednání VV OSH PS jako výjezdní se uskuteční v úterý 27. června 2017 od 18ti hodin, 

přítomní členové hlasovali: 12 pro, proti 0, zdržel se 0 

 pozvánku na jednání připraví a rozešle p. Foldová do 6. 6. 2017  

 Hasičské slavnosti Litoměřice ve dnech 9. a 10. 6. 2017  – náš okres bude oficiálně 

zastupovat Ing. Červenka, jinak je účast jednotlivců nebo sborů zcela individuální 

 odevzdávání povinných Přehledů o majetku a závazcích pro veřejný rejstřík MS Praha 

splnilo k dnešnímu dni cca 40% sborů a okrsků OSH PS, na e-maily všech členů VV a 

starostů okrsků bude tabulka s údaji o odevzdávání zaslána neprodleně tak, aby byl 

ještě dostatek času na splnění této povinnosti 

 předložené návrhy na vyznamenání SDH Kralovice, Krašovice a Chříč schváleny 

 byl odeslán gratulační list krajskému řediteli HZS PK p. Pavlasovi ke jmenování 

brigádním generálem 

 podán návrh na podmínku, že pokud bude některý sbor fakturovat služby, stravování 

apod. OSH, bude faktura zaslána nejpozději do 10ti dnů na kancelář OSH – jinak 

nebude částka na faktuře proplacena, hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Ing. Červenka: 

 podal informaci o shromáždění představitelů OSH při KSH PK, které se konalo            

27. 4. 2017 v HZ v Dobřanech 

p. Severa: 

 podal návrh na zakoupení okresního hliníkového žebříku pro disciplínu štafeta                  

4x100 m, domeček 

 doporučeno, aby byl do září předložen cenový náhled 

p. Plaščiak: 

 informoval o technickém zajištění okresního kola hry Plamen, včetně stravování 

 připomněl, aby bylo zasláno poděkování na OÚ Hromnice za možnost bezplatného 

pronájmu kulturního domu při školení vedoucích mládeže 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení ze dne 25. 4. 2017 

- informace k hospodaření OSH PS za 1. čtvrtletí 2017  

- zhodnocení Memoriálu V. Fránové, předložené vedoucím OR mládeže p. Fránou 

- informace k okresnímu a krajskému vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže, 

předložené vedoucím OR prevence p. Severou 

- přípravu okresního kola v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH, 

předložené vedoucím OR represe p. Hanusem K. 

- informace ze SP OSH při KSH PK, konané v Dobřanech 



- informace k dotacím MV a MŠMT ČR a k účelové dotaci Plzeňského kraje 

- stav v odevzdávání Přehledů o majetku a závazcích za jednotlivé okrsky a SDH 

- informace k technickému zajištění OK Plamen, včetně stravování 
 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Miroslava 

Plaščiaka a p. Josefa Moravce 

- podmínky žádosti k přidělení finančních prostředků z dotace PK 

- výjezdní zasedání VV OSH PS, úterý 27. 6. 2017 od 18ti hodin, sál Domu Exodus 

v Třemošné 

- vyznamenání pro SDH Krašovice, Kralovice a Chříč 

- podmínku pro fakturaci ze sborů vůči OSH PS, ve znění: bude-li sbor zajišťovat 

technickou nebo jinou výpomoc, stravování, ostatní služby apod. bude tyto služby 

fakturovat OSH PS do deseti dnů od akce, jinak OSH proplácet pozdě dodanou 

fakturu nebude 
 

VV ukládá: 

p. Foldové 

 zajistit medaile, poháry a diplomy na okresní soutěže v požárním sportu a O pohár 

starostky OSH – do 3. 6. 2017  

 zaslat žádost na HZS PK na zapůjčení a dovoz překážek pro OK v požárním sportu - 

neprodleně 

 zaslat všem členům VV a starostům okrsků tabulku s přehledem o odevzdávání 

povinných příloh pro spolkový rejstřík MS Praha – neprodleně 

 připravit pozvánku na výjezdní jednání VV na 27. 6. 2017 od 18ti hodin a pozvánku 

rozeslat elektronicky na členy VV a starosty okrsků a zveřejnit ji na webu OSH – do     

6. 6. 2017  

 zaslat poděkování OÚ Hromnice - neprodleně 

p. Fránovi 

 připravit cenovou nabídku na zakoupení došlapů pro výstup na cvičnou věž –              

do 12. 9. 2017 

p. Severovi 

 připravit cenovou nabídku na zakoupení hliníkového žebříku pro disciplínu štafeta 

4x100m – domeček – do 12. 9. 2017  

všem členům VV 

 dle svých možností zúčastnit se okresních a krajských soutěží mladých hasičů, dorostu 

a soutěží v požárním sportu dospělých 
 

ze zápisu p. Luďka Eksteina přepsala: Alena Foldová 
 

ověřovatelé zápisu: 

Miroslav  P l a š č i a k, v.r.      Josef   M o r a v e c, v.r. 

 


