
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném  

7. února 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Foldová, p. Fila, p. Plaščiak, p. Hanus F., p. Sak 

 

Program: 

1) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za 
rok 2016  

2) hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků 
3) konečná zpráva inventarizační komise - inventura za rok 2016  
4) zajištění školení rozhodčích MH, 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 2016  
7) organizační záležitosti 

 

 

Jednání zahájil a řídil 1. náměstek starostky OSH Ing. Vlastimil Červenka, který přítomné členy 

výkonného výboru pozdravil. Zapisovatelkou navržena a zvolena sl. Marie Stará a ověřovateli 

zápisu navrženi a schváleni p. Luděk Ekstein a Michal Češka.  

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z lednového jednání VV provedl Ing. Vlastimil Červenka. Usnesení splněno. 

 

Ad 2) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH 

za rok 2016  

Členské příspěvky neodvedlo k dnešnímu dni 5 sborů: Hvozd, Vrtbo, Blažim, Bdeněves, Sedlec – 

byla odeslána upomínka k úhradě členských příspěvků. 

  

Ad 3) hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků 

Na ŘVH kladně hodnoceno školení zdravovědy se základy první pomoci – p. Češka s kolegy jsou 

ochotni uspořádat školení a proškolit případné zájemce.  

Na ŘVH je velmi malá účast vlastních členů a zároveň i malá návštěvnost delegátů z jiných SDH. 

 

Ad 4) konečná zpráva inventarizační komise - inventura za rok 2016 – p. Ekstein 

Inventura za rok 2016 je provedena 19. 1. 2017, zpracována a bude odeslána na kancelář ústředí 

8. 2. 2017. Inventarizační komise vyřadila několik opotřebovaných nebo neopravitelných položek 

z majetku OSH. 

 

Ad 5) zajištění školení rozhodčích MH, příprava školení vedoucích MH – p. Frána 

Na školení rozhodčích přihlášeno pouze 5 zájemců, proto především z finančních důvodů bylo 

školení přesunuto z HZ Stýskaly do HZ ve Všerubech. p. Frána dne 7. 2. 2017 odeslal e-mail 

s informací o možnosti startu na krajských kolech. Pokud nesplníme podmínku účasti rozhodčích 

na krajských kolech, reprezentačnímu družstvu, nebude umožněn start.  

Školení vedoucích se bude konat 11. - 12. 3. 2017 v Hromnici.  

Pozvánky budou odeslány v 7. týdnu roku 2017 – zodpovídá vedoucí ORM 



 

Ad 6) termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. 

 Fránové 

Na webu OSH budou zveřejněny v tabulce - zodpovídá vedoucí ORM 

 

Ad 7) závěrečná zpráva o účelové dotaci z PK za rok 2016 – Ing. Červenka 

Dotace je plně vyúčtována a odevzdaná. Podrobné vyúčtování dotace je k nahlédnutí na kanceláři 

OSH.  

 

Ad 8) organizační záležitosti 

Ing. Vlastimil Červenka:  

 připomenul dodání fotografií členů VV 

 navrhl příspěvek na reprezentační ples SH ČMS v Olomouci – schváleno 1.000,-- Kč 

 předložil návrh na opětovné uzavření DoPP s p. Pavlem Kolářem, který spravuje stránky 

OSH – výše odměny z DoPP činí 9.000,-- Kč – schváleno 

 řešil a zapisoval delegace na ŘVH okrsků – bude zveřejněno v tabulce na webu OSH 

 rozdal 3 volné lístky na vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Plzeň - sever, 

akce se koná 10. 2. 2017 od 17:00 hodin v KD v Kralovicích – účast Ing. Lüftner, 

manželé Češkovi 

 předložil došlé návrhy na vyznamenání SDH Dýšina a okrsek Plasy – schváleno 

 informoval o možnosti výjezdního zasedání VV, v termínu 27. 6. 2017 v HZ ve 

Stýskalech 

 

U S N E S E N Í   

  
Výkonný výbor bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z jednání v lednu 2017 

- Hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků a delegace na další období 

- Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017  

- Závěrečnou zprávu inventarizační komise za rok 2016 

- Závěrečnou zprávu vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- Termín výjezdního zasedání VV 27. 6. 2017 v HZ ve Stýskalech 

 

Výkonný výbor schvaluje: 

- Zapisovatele dnešního jednání sl. Starou a ověřovatele zápisu p. Česku a p. Eksteina 

- Předložené návrhy na vyznamenání pro SDH Dýšina a okrsek Plasy 

- Příspěvek na reprezentační ples SH ČMS ve výši 1.000,-- Kč 

- DoPP s p. Kolářem na rok 2017 

 

Všem členům VV ukládá: 

- Zúčastnit se jednání ŘVH dle určených delegací 

- Dodat na kancelář OSH fotografii v elektronické podobě pro vložení do centrální 

evidence a následný tisk nového plastového průkazu – do 28. 2. 2017  - úkol trvá 

 



Vedoucímu OR mládeže: 

- Zpracovat do tabulkové formy termíny okresních a krajských soutěží mladých hasičů, 

včetně soutěží, zařazených do Poháru rady mládeže a tabulku rozeslat všem vedoucím 

MH a zveřejnit ji na webu OSH – do 28. 2. 2017  

- Rozeslat pozvánku na školení VM, které se bude konat v termínu 11. – 12. 3. 2017 v KD 

v Hromnici – do 20. 2. 2017  

Ing. Červenkovi: 

- Zajistit platbu příspěvku na reprezentační ples SH ČMS ve výši 1.000,-- Kč –                         

do 28. 2. 2017  

- Odeslat inventarizační protokoly k dalšímu zpracování na kancelář SH ČMS Praha - 

neprodleně 

- Doplnit delegace na ŘVH okrsků a zveřejnit je na webu OSH - neprodleně 

 

 

Zpracovala: Marie Stará 

 

 

Ověřovatelé:  

Michal Češka , v.r.         Luděk Ekstein, v.r. 

 

Příští jednání výkonného výboru se uskuteční 14. března 2017, od 16ti hodin v kanceláři 

OSH v Plzni. 


