
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného                            

dne 14. listopadu 2017 v kanceláři OSH, Kolárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Hanus K., p. Holota, Ing. Lüftner  

Nepřítomni: sl. Stará 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení VV z 10. 10. 2017  

2) Hospodaření OSH za období 1. – 9. 2017, stav v čerpání dotací MV, MŠMT a PK 

3) Zabezpečení Shromáždění představitelů SDH v České Bříze 

4) Příprava rozpočtu na rok 2018 

5) Zhodnocení VIII. setkání ZH a funkcionářů 

6) Zpráva OR represe 

7) Informativní zpráva OKRR 

8) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

9) Organizační záležitosti  

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. V úvodu starostka             

p. Foldová poblahopřála členu VV p. Moravcovi k udělení titulu Zasloužilý hasič, který 

převzal z rukou starosty SH ČMS Ing. Richtera ve čtvrtek 9. 11. 2017. 

Zapisovatelem jednání navržen p. Luděk Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi p. František 

Hanus a p. Petr Severa. 

Program jednání, zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli všemi přítomnými členy VV schváleni. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení – p. Foldová 

Usnesení z posledního jednání VV bylo splněno.  

Bod ukládá: p. Fránovi předložit OZ nového ročníku soutěží O pohár okresní odborné rady 

mládeže – p. Frána informoval, že po připomínkách VM bylo OZ upraveno, termínový 

kalendář soutěží byl odsouhlasen – celé nové znění OZ zašle do 24. 11. 2017 všem členům 

VV. 

 

Ad 2) Hospodaření za období 1. – 9. 2017, stav v čerpání dotací MV, MŠMT a PK 

Ing. Červenka a p. Foldová podali tyto informace: 

- účetní a ekonomické sestavy nejsou zatím k dispozici, byly odeslány začátkem 

listopadu ke zpracování na SH ČMS, výsledky hospodaření OSH za období 1. – 10. 

2017 budou k dispozici příští týden tak, aby výsledky obdržel v předstihu každý člen 

VV a následně představitelé SDH na pravidelném podzimní shromáždění 

- dotace MV ČR byly čerpány na soutěž Plamen a soutěž v požárním sportu, vyúčtovací 

tabulky byly odeslány na ústředí 3. 11. 2017 a následně 9. 11. 2017 byly částky této 

dotace poukázány na účet OSH 



- dotace MŠMT ČR – je vyčerpána dotace na vzdělávání vedoucích a provozní náklady 

OSH, vyúčtovací tabulky budou odeslány následující týden. Zbývá pouze vyúčtovat 

dotaci pro SDH na volnočasovou aktivitu a materiálně-technickou základnu. SDH 

mají do 15. 11. Odevzdat tabulky a doklady, prokazující náklady na VA a MTZ. 

Následně OR mládeže předloží rozdělení dotací pro SDH na následujícím jednání VV 

- účelová dotace PK je téměř vyčerpaná, sbory a okrsky do určeného termínu dodaly 

příslušné účetní doklady, někde chybí ještě fotodokumentace, která bude v průběhu 

listopadu a prosince dodána v elektronické podobě ze strany SDH 

 

Ad 3) Zabezpečení shromáždění představitelů SDH 25. 11. 2017 – p. Foldová 

Pozvánka na jednání byla elektronicky rozeslána 7. 11. všem členům VV, odborných rad, 

starostům okrsků a starostům sborů. Poštou byla pozvánka rozeslána všem Zasloužilým 

hasičům a hostům (SH ČMS Praha, HZS PK, HVP, a.s., Plzeňský kraj, obec Česká Bříza) 

Po osobní návštěvě v KD Česká Bříza společně s p. Plaščiakem, p. Fránou, p. Suchým a         

p. Opatrným a s představiteli obce Č. Bříza a okrsku Hromnice je konstatováno, že v sále KD 

bude vše včas připraveno jak pro jednání shromáždění představitelů, tak následně pro 

slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních výsledků mládeže a soutěží O pohár OORM. 

V pátek, 24. 11. je naplánována schůzka k technickému i organizačnímu zabezpečení obou 

akcí. 

V průběhu jednání nebude podáván žádný alkohol – ani pivo – k dispozici bude voda, káva a 

sušenka, vše zabezpečí pohostinství v České Bříze. 

Pro všechny členy VV dojezd na shromáždění maximálně do 9,00 hodin. 

 

Ad 4) Příprava rozpočtu na rok 2018 – Ing. Červenka 

Rozpočet bude obdobný jako pro rok letošní, počítáme opět s účelovou dotací Plzeňského 

kraje, dotacemi MV a MŠMT ČR. V tzv. číslech návrh rozpočtu bude zpracován do středy    

22. 11., a obdržíte jej společně s přehledem výsledků hospodaření 1. – 10. 2017 před 

jednáním shromáždění představitelů SDH elektronicky. 

 

Ad 5) Zhodnocení VIII. setkání ZH a funkcionářů – p. Randa a p. Kapitán 

Toto setkání se uskutečnilo 21. října v obci Senec v restauraci U Drudíků, spolupořadateli 

byly sbory Zruč a Senec. Setkání se zúčastnilo celkem 67 členů a hostů, Zasloužilých hasičů 

s titulem bylo přítomno 9. Vystoupení pěveckého souboru z Dýšiné bylo odměněno velkým 

potleskem, při následné hudební produkci dua Mettronom si všichni s chutí zazpívali. Setkání 

se líbilo. 

Přítomní členové VV byli vyzváni k tomu, aby ve svých okrscích zjistili možnost konání této 

akce v roce 2018. 

Poděkování zaslat do SDH Zruč a Senec a také do ZŠ Dýšina – zodpovídá p. Foldová 

 

Ad 6) Zpráva OR represe 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti vedoucí OR p. Kamila Hanuse byl přečten e-mail se 

zprávou: 

- Taktické cvičení srpen 2017: účast cca 20 SDH z našeho okresu, nebylo zastoupení 

všech okrsků, celé cvičení proběhlo bez větších nedostatků, bylo kladně hodnoceno i 



dozorem ze strany HZS PK, slabinou byla delší doba rozložení celého vedení, z této 

celookresní akce bude zpracována prezentace 

- Standarta OSH: proběhlo jednání vedoucích OR, následně s připomínkami byli 

seznámeni okrskoví velitelé na aktivu dne 9. 11. V Nevřeni, v letošním roce se vše 

bude hodnotit podle současných pravidel 

- v roce 2018 bude soutěž rozdělena na oblasti represe, prevence, mládeže, ochrany 

obyvatel a vnitro-organizační 

- vyhodnocení každé oblasti proběhne samostatně a součtem výsledků z jednotlivých 

oblastí bude určen celkový vítěz, v současné době všechny rady pracují na svých 

pravidlech 

- všichni vedoucí OR mají za úkol do 9. 1. 2018 tyto pravidla dopracovat a následně 

s nimi seznámit členskou základnu 

 

Ad 7) Informativní zpráva OKRR – p. Cízl 

OKRR se schází na svá jednání v souladu s plánem práce. Poslední jednání se uskutečnilo        

7. 11., členové rady pravidelně kontrolují prvotní příjmové a výdajové pokladní doklady, 

došlé a vydané faktury a výpisy z běžného účtu. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

Účetnictví je vedeno řádně a přehledně. Rada během roku 2017 neřešila žádnou stížnost, 

podnět ani připomínku k činnosti výkonných orgánů OSH. Podrobná zpráva bude přednesena 

na shromáždění představitelů SDH 25. 11. v České Bříze. 

 

Ad 8) Informace ze shromáždění starostů OS v Přibyslavi – p. Foldová 

Shromáždění se konalo v den státního svátku, 28. 10. Zpráva starosty SH ČS byla obsáhlá a 

zcela vyčerpávající. Celá zpráva je zveřejněna na webu dh.cz, stejně tak celé usnesení 

z jednání. Byl projednán rozpočet SH ČMS na rok 2018 a schváleno plnění rozpočtu roku 

2017. Shromáždění bylo rovněž seznámeno se stížnostmi OSH Jeseník, MěSH Plzeň-město a 

dvou sborů – Chlumín a Kostelec nad Labem proti rozhodnutí orgánu SH ČMS – důvodem 

bylo zrušení kolektivního, čestného a mimořádného členství.  Přítomní byli seznámeni také 

s výsledky naší Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., plnění plánu předpisu je vyšší o 9%, jsme 

ryze česká pojišťovna, konkurenceschopná, inovují se pojistné produkty. Na provizích pro 

OSH bylo do dnešního dne vyplaceno 11 540tis. Kč. Upozornění na nový předpis k ochraně 

osobních údajů – v současné době máme centrální evidenci dobře zabezpečenu proti zneužití 

 

Ad 9) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předloženy návrhy na vyznamenání z SDH Blatnice, Vochov, Ledce, Trnová, Město 

Touškov, Kožlany – vše schváleno 

 předložení návrhu na udělení medaile ZPP pro SDH Stýskaly – schváleno 

 zítra, tj. 15. 11. Se koná shromáždění představitelů OSH v Nýřanech, nominováni      

p. Hanus Fr., p. Ekstein, p. Frána a p. Foldová  

 předloženy přístupy do centrální evidence pro SDH Ondřejov, Nýřany, Žilov, 

Chrášťovice a Rybnice – schváleno 



 informace o Zpravodaji pro představitele SDH, materiál je připraven, před tiskem 

bude doplněn o přehled hospodaření OSH a návrh rozpočtu na rok 2018 – zodpovídá 

p. Foldová 

 je nutné jmenovat inventarizační komisi: předseda p. Ekstein, členové p. Cízl,            

p. Frána, p. Moravec a p. Hanus Fr. 

 poslední jednání VV bude společné se členy OR, termín 12. 12. 2017 od 16,30 hodin 

v HZ v Plasích a pak společenský večer v Knížecím pivovaru v Plasích – pozvánky 

budou včas rozeslány – zodpovídá p. Foldová 

 předložen nový ceník pro poplatky za vyznamenání pro SDH (1/3 ceny), úhrada za 

medaile je snížena 

 konstatování, že po soutěži MH v Nevřeni byla nová startovní čísla velmi zašpiněná, 

je třeba soutěžící mládež upozorňovat, aby se k tomuto materiálu chovali s větším 

respektem  

p. Hanus Fr.: 

 dotaz k plastovým průkazům, upozornění na nedodržování Stanov a Stejnokrojového 

předpisu některými členy našeho spolku 

p. Plaščiak: 

 předložil žádost pro OR ochrany obyvatel nadací AGROFERT na pořízení jednotné 

ústroje pro 5 členů této rady, především pro zdravotníky ve výši cca 20tis. Kč 

 kopie žádosti bude naskenována a přeposlána všem členům VV – zodpovídá               

p. Foldová 

 tato žádost bude prostudována Ing. Červenkou a p. Foldovou a teprve po té bude 

potvrzena nebo nikoliv 

 info o setkání zasloužilých funkcionářů okrsku Hromnice, které proběhne 9. 12. 2017 

od 15ti hodin v KD v České Bříze 

p. Frána: 

 požádal o zaslání poděkování pro SDH Stýskaly za technickou a organizační pomoc 

při závodě MH, 14. 10. – zodpovídá p. Foldová 

 

U S N E S E N Í 

 

Výkonný výbor bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV dne 10. 10. 2017  

- stav v čerpání dotací MV a MŠMT ČR a účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- organizační a technické zabezpečení shromáždění představitelů SDH a následné 

slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních výsledků MH a dorostu, a soutěže O pohár 

OORM 

- hodnocení VIII. setkání ZH a funkcionářů, konané 21. 10. 2017  

- informace z OR represe k novým pravidlům soutěže O čestnou standartu OSH a 

k taktickému celookresnímu cvičení v srpnu 2017  

- informativní zprávu předsedy OKRR 

- informace ze shromáždění starostů OSH, konané 28. 10. 2017 v Přibyslavi 

- nový ceník pro úhradu 1/3 ceny z vyznamenání pro SDH a okrsky 

- stav v přípravě Zpravodaje pro shromáždění představitelů SDH 



- informaci o setkání zasloužilých funkcionářů okrsku Hromnice, 9. 12. 2017 od 15ti 

hodin v KD Česká Bříza 

 

Výkonný výbor schvaluje: 

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

Hanuse a p. Petra Severu 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Blatnice, Vochov, Ledce, Trnová, Město 

Touškov a Kožlany, dále udělení medaile ZPP pro SDH Stýskaly 

- představitele OSH PS pro jednání shromáždění představitelů OSH v Nýřanech, dne 

15. 11. 2017 – p. Foldová, p. Ekstein, p. Hanus Fr. a p. Frána 

- přístupy do centrální evidence SDH pro sbory Ondřejov, Nýřany, Chrášťovice a 

Rybnice 
 

VV jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení: předseda p. Ekstein, členové p. Cízl, p. Frána,           

p. Moravec a p. Hanus Fr. 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 zpracovat plnění rozpočtu OSH za 1. – 10. 2017 a neprodleně jej zaslat všem členům 

VV, následně jej přiložit ke Zpravodaji pro shromáždění představitelů SDH 

termín: do 25. 11. 2017  

 společně s Ing. Červenkou připravit návrh rozpočtu OSH na rok 2018 a neprodleně jej 

zaslat členům VV, následně jej přiložit ke Zpravodaji pro shromáždění představitelů 

SDH, termín: do 25. 11. 2017  

 zaslat poděkování do SDH Zruč, Senec a Stýskaly a ZŠ Dýšina  

termín: do 16. 11. 2017  

 společně s Ing. Červenkou prostudovat a posoudit žádost pro nadaci AGROFERT na 

pořízení jednotné ústroje členů OR ochrany obyvatel 

termín do 30. 11. 2017 

 zaslat pozvánku na společné jednání VV a OR a následný společenský večer všem 

členům VV a členům odborných rad 

termín: do 1. 12. 2017  

Všem vedoucím odborných rad: 

 zpracovat nová pravidla pro soutěž O čestnou standartu OSH  

termín: 9. 1. 2018 

Všem členům VV: 

 účast na shromáždění představitelů SDH s osobní přítomností do 9,00 hodin 
 

ze zápisu zapisovatele p. Eksteina zpracovala p. Alena Foldová 
 

ověřovatelé: 
 

František  H a n u s, v.r.              Petr  S e v e r a, v.r. 

 


