
Z Á P I S 

z veřejného jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném                  

dne 21. června 2018 ve Spolkovém domě v obci Líně 

 

Přítomní členové VV: dle prezenční listiny 

Omluvení členové VV: Ing. Červenka, p. Frána, p. Hanus F., p. Hanus K., p. Krnáč, p. Plaščiak,  

                                p. Severa 

Nepřítomní členové VV: p. Holota, p. Sak 

Hosté: dle prezenční listiny - 14 osob 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová. V úvodu přivítala přítomné Zasloužilé 

hasiče, členy sborů, starosty okrsků a ostatní přítomné členy VV a hosty. p. Irena Vágnerová – 

členka SDH Líně a členka zastupitelstva obce Líně přivítala přítomné ve Spolkovém domě 

jménem svým i jménem starosty obce. 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) zprávy jednotlivých vedoucích OR 

3) informace o účelové dotaci z Plzeňského kraje, dotace MV a MŠMT ČR 

4) zpráva Aktivu ZH, pozvánka na IX. setkání ZH a funkcionářů 

5) informativní zpráva OKRR 

6) plán práce VV na II. pololetí 2018  

7) informace z KSH Plzeňského kraje 

8) informace z činnosti okrsků 

9) organizační záležitosti 

10) usnesení a závěr 

 

Návrh na zapisovatele jednání – p. Luděk Ekstein – přítomnými členy VV schváleno 

Návrh na ověřovatele zápisu – Mgr. Luboš Urbánek, p. Aleš Tyc – přítomnými členy VV 

schváleno 

 

ad 1) kontrola usnesení – p. Foldová 

Kontrolou usnesení zjištěno, že všechny body a úkoly usnesení z jednání 15. 5. byly splněny 

 

ad 2) zprávy vedoucích odborných rad 

OR historie – p. Kapitán 

- podány základní informace o konaných jednáních v průběhu 1. pololetí, nadále se členové 

rady podílí na shromažďování podkladů o historii sborů jak v písemné tak obrazové 

podobě, společně s Aktivem ZH připravují podzimní setkání 

OR ochrany obyvatel – p. Holeček 

- přednesl podrobné informace o činnosti rady, účast na akcích pro děti a mládež, 

zdravotní školení pro obyvatele a členy JPO, předložil žádost o zakoupení vakuových 

dlah – konkrétní nabídka v celkové hodnotě do 9tis. Kč – přítomnými členy VV schválen 

nákup vakuových dlah tak, aby byly k dispozici již při MČR v Plzni 



OR prevence – p. Foldová 

- 24. května proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a 

mládeže na stanici HZS na Košutce, následně pak 7. června na stejném místě proběhlo 

krajské vyhodnocení, kde náš okres získal 9 ocenění, následně pak v kategorii 

předškolních dětí získala Jolanka Svobodová z Kaznějova i republikové ocenění, a to 3. 

místo 

- výsledkové listiny ze všech kol, včetně ukázek nejlepších prací na okresní úrovni jsou 

k dispozici na webu OSH v odkaze rady prevence 

OR represe – Mgr. Urbánek 

- v neděli 3. června se uskutečnilo okresní kolo v požárním sportu a soutěž O pohár 

starostky OSH, poznamenané opět nízkou účastí družstev 

- vítězi v kategorii mužů se stal tým SDH Žebnice a družstvo žen SDH Úněšov, kteří 

budou náš okres zastupovat na krajské soutěži v sobotu 23. června na 33. ZŠ v Plzni 

- zápisy z jednání OR jsou pravidelně zveřejňovány na webu OSH v odkaze rady represe 

OR mládeže – p. Foldová 

- okresní kolo hry Plamen proběhlo ve dnech 19. a 20. května v areálu TJ Sokol Žichlice ve 

spolupráci s místními hasiči a okrskem Hromnice, veškeré technické a organizační 

zabezpečení bylo standardně zajištěno včetně stravování a pitného režimu 

- vítězi v kategorii starších se stali mladí hasiči z Manětína a v kategorii mladší hasiči 

z Horního Hradiště, oba týmy reprezentovali okres PS na krajské soutěži v Klatovech, a 

to ve dnech 9. a 10. června, oba týmy krajskou soutěž vyhráli 

- kolektiv z Horního Hradiště získal po třetí za sebou pohár vedoucího krajské OR mládeže 

a tým starších z SDH Manětín si po páté za sebou vybojoval postup na MČR 

- krajská soutěž dorostu se bude konat v neděli 24. 6. na stadionu 33. ZŠ v Plzni, již dnes 

víme, že dorostenecká družstva jsou z celého Plzeňského kraje pouze z našeho okresu, 

v jednotlivcích je prozatím přihlášeno 40 dorostenců a dorostenek 

- informace o konání Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu v požárním sportu, na kterém 

se organizačně a technicky podílí i náš okres – pozvánka pro všechny na tuto vrcholnou 

soutěž, která se uskuteční ve dnech 1. – 5. 7. – ZPV v Nevřeni a ostatní disciplíny na 

Atletickém stadionu města Plzně ve Skvrňanech 

 

ad 3) informace o účelové dotaci PK, přerozdělené dotaci z MŠMT a MV ČR – p. Foldová 

Účelová dotace Plzeňského kraje 

- Zastupitelstvem PK byla schválena dotace ve výši 437tis. Kč, s podmínkou 80% rozdělit 

do sborů, 20% pro provozní potřeby OSH 

- 23. 5. byly odeslány na představitele SDH a okrsků, starosty okrsků a členy VV žádosti o 

finanční příspěvek z této dotace, včetně průvodního dopisu, podání žádostí je limitováno 

termínem do 31. 8., na později podané žádosti nebude brán zřetel 

Dotace MŠMT ČR 

- z ústředí byla přerozdělena dotace v celkové výši 294tis. Kč, pro oblast vzdělávání 

vedoucích MH, volnočasové aktivity, provozní náklady OSH a MTZ SDH a na mzdové 

prostředky, je nutné se podílet vlastními náklady ve výši 30% 

- dotace se čerpá v průběhu roku, vyúčtování musí být provedeno nejpozději do 30. 11. 

 

 



Dotace MV ČR 

- byla přidělena v celkové výši 23tis. Kč pro zajištění okresního kola hry Plamen a 

okresního kola v požárním sportu, jsou nutné vlastní náklady ve výši 30% 

- vyúčtování této dotace je do 15. 11. 

 

ad 4) zpráva Aktivu ZH – p. Randa 

- přivítal nového Zasloužilého hasiče p. Václava Říhu ze Sence do Aktivu ZH, titul byl           

p. Říhovi předán 4. května v Přibyslavi 

- krajské setkání ZH je plánováno na 6. září do Strašic na Rokycansku, pozvánky budou 

rozesílány prostřednictvím KSH Pk 

- okresní setkání ZH a funkcionářů, v pořadí již IX. je naplánováno na pátek 28. září 2018, 

a to do Mariánské Týnice a následně do KD v Dolním Hradišti, kde proběhne seznámení 

s činností Aktivu a posezení při hudbě s malým občerstvením 

- pozvánky budou ZH rozeslány z kanceláře OSH poštou, pozvánka bude zveřejněna na 

webu OSH 

- na příští rok by bylo vhodné naplánovat pro ZH zájezd, uskuteční se v případě, že by se 

naplnil malý autobus a účastníci by se menší finanční částkou podíleli na úhradě 

 

ad 5) informativní zpráva OKRR – p. Cízl 

- přítomné seznámil s činnosti OKRR, která se schází k jednání dle plánu práce. Při 

pravidelných kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky, agenda a účetnictví 

OSH jsou vedeny řádně 

- byl kontrolován fyzický stav pokladny a elektronicky zkontrolován stav účtu, vše souhlasí 

s přijatými i vydanými účetními doklady 

- za první pololetí letošního roku OKRR neřešila ani nepřijala žádný podnět k řešení, ani 

žádnou stížnost 

- upozornil na povinnost sborů a okrsků, které jsou registrovány u MS, na doložení 

Přehledu o majetku a závazcích, některé sbory doposud tyto přehledy na kancelář OSH 

nedoručily 

- záležitost s SDH Blažim – sbor nesplňuje Stanovami uložené podmínky k zachování 

SDH (nedostatečný počet členů), doporučení, aby se zahájily úkony ke zrušení sboru, a to 

ve spolupráci jak s p. Sakem, členem VV za okrsek Úněšov, kam SDH Blažim spadá, tak i 

s Obecním úřadem v Blažimi 

 

ad 6) plán práce VV na II. pololetí 2018 – p. Foldová 

Plán práce byl v předstihu rozeslán všem členům VV – nikdo neměl a nemá zásadních 

připomínek – plán práce schválen 

 

ad 7) informace z KSH Plzeňského kraje 

- poslední jednání VV KSH Pk se konalo 19. června 

- vedení KSH má pouze starostu a jednoho náměstka, na podzimním shromáždění by se 

měl druhý náměstek zvolit 

- řešily se běžné záležitosti – krajské soutěže, plánované setkání krajského AZH, fungování 

Expozice dobrovolné požární ochrany v Chotěšově, a další záležitosti 



- byly podány informace o kauze se zpronevěrou finančních prostředků, vyšetřování je 

uzavřeno, p. starosta se seznámil se spisem, oznámil, že je v šoku, co někteří funkcionáři 

vypovídali, je to hnus 

- právním zástupcem p. Vídršperkové byl zaslán návrh dohody o náhradě škody 

- MČR hry Plamen a dorostu: zazněla výtka, že z hlavního spolku bude KSH Pk 

přefakturováno stravování, ubytování, poháry, medaile, případně ceny do výše 500tis. Kč, 

což je výše účelové dotace z Pk k MČR, p. starosta byl pozván jako host na toto MČR, 

není členem koordinační komise pro přípravu MČR 

 

ad 8) informace z okrsků – jednotliví starostové nebo zástupci okrsků 

okrsek Žihle + Bílov – p. Fila 

- okrsek téměř nepracuje, nízký počet členů jednotlivých sborů, stěžejním je SDH Žihle 

okrsek Ledce – p. Kapitán 

- velmi aktivní okrsek, po několikáté za sebou vyhrál soutěž O čestnou standartu OSH, 

každý ze sborů pravidelně pořádá soutěž, daří se práce s mládeží, na začátek července 

pozval přítomné na oslavy 105. výročí založení SDH Stýskaly 

okrsek Vochov – p. Moravec 

- jeden z menších okrsků, problémy jsou v SDH Bdeněves a Kozolupy, aktivně se zapojují 

v SDH Čemíny, kde utvořili kolektiv mladých hasičů, v Pňovanech byly koncem května 

oceněni dlouholetí funkcionáři při malém posezení na OÚ s předáním medailí a čestných 

uznání 

okrsek Dolany – p. Fanta 

- proběhla okrsková soutěž dospělých i mládeže, s MH pracují téměř ve všech sborech 

okrsku, začátkem června proběhly oslavy založení sboru v Chrástu 

okrsek Plasy – p. Slach 

- okrsek má jedenáct sborů, činnost je rozmanitá, s mládeží pracují aktivně 3 sbory, 

okrsková soutěž v požárním sportu se tzv. točí po jednotlivých sborech, letos byl 

pořadatelem sbor v Ondřejově 

okrsek Nýřansko – p. Ekstein 

- okrsek má velmi bohatou činnost, především v oblasti represe, jsou pořádány pravidelná 

společná cvičení, naposledy to byl výcvikový tábor, kterého se zúčastnily téměř všechny 

sbory okrsku, SDH Nýřany oslavuje 135. výročí založení 

okrsek Kralovice – Ing. Lüftner 

- okrsková soutěž se konala v Řemešíně, sbory v okrsku pracují dle svých možností 

okrsek Kožlany+Chříč – p. Češka 

- sbory v okrsku mají menší počty členů, z toho plyne i malá aktivita některých, stěžejním 

sborem jsou Kožlany, kde se věnují práci s přípravkou i mladými hasiči, velmi aktivní je 

tým zdravotníků 

okrsek Dobříč – Mg. Urbánek 

- největší sbor v okrsku i okrese co do počtu členů je Obora, kde mají několik družstev 

mladých hasičů, plánuje se letní tábor na Obořici, sbory pracují dle svých možností, 

v červenci budou oslavy 80. výročí založení SDH Čivice 

okrsek Všeruby – p. Tyc 

- okrsek začal spolupracovat s okrskem Úněšov, spolupráce se daří jak na poli soutěžním 

tak v práci s mládeží, aktivita se pomalu zvedá 



ad 9) organizační záležitosti  

p. Foldová: 

 upozornění na nové přihlášky za členy SH ČMS, které jsou k dispozici na webu OSH 

(rozlišení pro dospělé a mladé hasiče!!!) a jsou zároveň s uvedením souhlasu se 

zpracováním osobních údajů, všichni nově přijatí členové (od 25. 5. 2018) tuto novou 

přihlášku musí vyplnit a vlastnoručně podepsat, v případě nezletilých zákonný 

zástupce, přihláška musí být opatřena podpisem starosty SDH s datem přijetí, přihláška 

bude následně po doručení pouze osobně nebo poštou (nikoliv elektronicky!!!) 

uložena v kanceláři OSH v uzamykatelném prostoru 

 stávající členové SH ČMS mají v centrální evidenci novou přihlášku předvyplněnou, 

obsahující udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, přihlášky budou postupně 

vytištěny a doručeny do sborů jednotlivým členům k podpisu 

 upozornění na nový tiskopis NÁVRH na vyznamenání – do návrhu se již neuvádí 

datum narození ani rodné číslo, použije se jen evidenční číslo z centrální evidence SDH, 

tiskopis je k dispozici na webu oshps.cz v dokumentech VV 

 již jsou na kanceláři k dispozici medaile k 100. výročí ČSR plus odznaky trikolora – sbory, 

které si medaile a odznaky objednali, si je mohou na kanceláři OSH po předchozí 

domluvě vyzvedávat – platba může být převodem (faktura) nebo hotově 

 předloženy návrhy na vyznamenání pro členy SDH Kralovice, Tlučná, Zbůch a Brdo-

Hrádek – schváleno, pouze udělení Záslužné medaile pro členy SDH Tlučná bylo 

odloženo na zářijové jednání VV z důvodu, aby se mohli k tomuto vyjádřit všichni 

členové VV 

p. Cízl: 

 připomněl úkol pro p. Saka k jednání o setrvání či zrušení SDH Blažim 

p. Holeček: 

 podal informace z krajského jednání odborné rady ochrany obyvatel – tristní úroveň, 

hledají se důvody proč to nejde….podle informací pouze na našem OSH tato rada 

aktivně pracuje a má průkazné výsledky 

 

 

U S N E S E N Í: 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 15. 5. 2018  

- zprávy z odborných rad, které přednesli jejich vedoucí nebo zástupci 

- zprávu vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů 

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

- informativní zprávu předsedy OKRR 

- informace z Krajského sdružení hasičů Pk 

- informace z činnosti jednotlivých okrsků, přednesené starosty okrsků nebo jejich zástupci 

- pozvání na Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu od 1. do 5. 7. v Plzni 

 

 

 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu Mgr. Urbánka a p. Tyce 

- nákup vakuových dlah pro zdravotníky do výše 9tis. Kč 

- konečný termín a místo IX. setkání ZH a funkcionářů – 28. 9. 2018. Mariánská Týnice a 

následně KD Dolní Hradiště 

- plán práce VV na II. pololetí 2018 

- předložené návrhy vyznamenání pro členy SDH Kralovice, Tlučná, Zbůch a Brdo-Hrádek 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever odložil: 

- projednání udělení Záslužné medaile pro členy SDH Tlučná na zářijové jednání VV 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

 učinit objednávku vakuových dlah pro zdravotní tým – neprodleně 

 zpracovat krajská a republiková vyznamenání a následně je odeslat na KSH Pk –            

do 31. 7. 2018 

 zveřejnit na webu OSH oznámení o možnosti vyzvednutí medailí k 100. výročí ČSR a 

odznaků trikolora  

 zveřejnit na webu OSH v dokumentech VV nové přihlášky členů SH ČMS a nový 

tiskopis Návrh na vyznamenání 

p. Sakovi: 

 prověřit situaci v SDH Blažim z důvodu neuhrazení příspěvků na rok 2018 a z důvodu 

nízkého počtu členů ve sboru, předložit návrh řešení buď zachování sboru nebo návrh na 

jeho zrušení – do 11. 9. 2018  

Všem členům VV: 

 důsledně informovat členy svých okrsků o nutnosti používat nové tiskopisy přihlášek a 

návrhů na vyznamenání v souvislosti s nařízením GDPR – termín průběžně 

 opětovně informovat představitele SDH a okrsků o možnosti podat žádost o finanční 

příspěvek z přidělené účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje – do 31. 8. 2018  

 

Závěrem poděkovala starostka p. Foldová pracovnicím Spolkového domu v Líních za perfektní 

přípravu jednacího sálu a za milý přístup a všem přítomným popřála příjemné letní dny! 

 

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SE USKUTEČNÍ 11. ZÁŘÍ 2018 

V KANCELÁŘI OSH, KOLLÁROVA UL. 32 – ČAS OD 16ti HODIN!!! 

 

ze zápisu zapisovatele p. Eksteina zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé: 

 

Mgr. Luboš  U r b á n e k, v.r.      Aleš  T y c, v.r. 

 

 


