
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

13. listopadu 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka, p. Fila, p. Holeček, p. Severa, p. Tyc 

Nepřítomni: p. Honzík 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení z jednání 9. 10. 2018  

2) hospodaření OSH za 1. - 3. čtvrtletí 2018, čerpání dotací 

3) zabezpečení mimořádného shromáždění delegátů SDH v Nýřanech 

4) návrh rozpočtu na rok 2019 

5) zpráva OR historie a AZH 

6) zpráva OR represe a ochrany obyvatel 

7) informace z jednání OKRR 

8) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Návrh na zapisovatele – p. Luděk Ekstein, 

jednomyslně schváleno, návrh na ověřovatele zápisu – p. Kamil Hanus a p. Jan Krnáč – 

jednomyslně schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení z 9. 10. 2018  

Kontrolu provedla p. Foldová – konstatováno, že usnesení je splněno. 
 

ad2) hospodaření OSH za 3. Q 2018 a čerpání dotací 

V nepřítomnosti Ing. Červenky předložila výsledky p. Foldová, včetně komentáře. 

➢ hospodaření OSH za 3. Q 2018 

- každý z členů VV obdržel podrobnou tabulku s účty, stejný materiál bude 

projednán na mimořádném shromáždění delegátů v sobotu v Nýřanech 

- příjmy za sledované období celkem 1.202.663,-- Kč, významnou položkou je 

účelová dotace Plzeňského kraje 

- výdaje za sledované období celkem 957 080,-- Kč, promítlo se navýšení v nákupu 

hasičského zboží, důvodem je pořízení pamětních medailí k 100. výročí ČSR a 

nákupu propagačních materiálů při MČR hry Plamen a dorostu, byla také 

provedena celková oprava dvou PS 12 

- pohledávka KSH Pk ve výši 91.350,-- Kč je zatím nesplacena 

➢ dotace MV ČR – hra Plamen a dorostu, požární sport 

- dotace byla v termínu řádně vyúčtována kanceláři SH ČMS, na účet OSH byly 

dotační finance připsány 7. 11. v celkové výši 22.988,-- Kč 

➢ dotace MŠMT – vzdělávání VM, volnočasové aktivity MTZ SDH, provoz OSH 

- vzdělávání ved. mládeže bude k 20. 11. vyúčtováno ve výši 25tis. Kč 



- zbytek této dotace bude vyúčtován na základě dodaných dokladů z SDH a 

proúčtovaných provozních nákladů OSH v celkové výši VA 59tis. Kč, MTZ a 

provoz pro OSH a SDH 177.440,-- Kč do konce listopadu 2018 

➢ účelová dotace Plzeňského kraje 

- 20% dotace je pro účely OSH profinancováno 

- 80% dotace čerpaly SDH a okrsky, tady zbývá proúčtovat cca 13tis. Kč, doklady 

dodá ještě SDH Rybnice a SDH Třemošná, pokud doklady řádně neodevzdají, 

bude zakoupen další materiál pro kolektivy MH a na darovací smlouvy rozdělen 

do sborů, kde byly další požadavky 
 

ad 3) zabezpečení mimořádného shromáždění delegátů SDH 

Pozvánky byly rozeslány e-mailem na starosty SDH, starosty okrsků a členy VV, poštou byli 

pozváni Zasloužilí hasiči a zástupci PK, HZS a SH ČMS, včetně KSH Pk. 

Termín a místo: 17. 11. 2018, od 10ti hodin, KD Nýřany 

V průběhu jednání bude podána káva, sušenka a nápoj – přísný zákaz požívání alkoholu, 

včetně piva!!! Příprava sálu, prezence – zajištěno SDH Nýřany a okrskem Nýřansko. 

Řídícím jednání pověřen p. Luděk Ekstein, návrh na předsedu návrhové komise – Ing. 

Vejvoda a mandátové komise p. Fila, návrh na členy těchto komisí bude proveden před 

samotným jednáním. 

Důležitým bodem jednání bude nominace na starostu hlavního spolku SH ČMS. 

Dle došlých zápisů a usnesení z mimořádných valných hromad okrsků jsou tři návrhy: 

- Ing. Jaroslav Salivar – 2 nominace 

- Ing. Jan Aulický – 4 nominace 

- p. Jan Slámečka – 1 nominace 

5 okrsků nikoho nenavrhlo, 3 okrsky se nevyjádřily vůbec 

Pro jednání delegátů je třeba předložit všechny nominace a dát hlasováním mandát starostce 

OSH k prosincové volbě starosty hlavního spolku. 

p. Hanus Fr.: 

- upozornil na to, že musíme na kancelář SH ČMS zaslat všechna jména nominovaných 

kandidátů, navrhl sám další jméno a to bývalého starostu KSH Pk Ing. Jana Majera – 

doporučení, aby tento návrh přednesl na sobotním jednání před delegáty 

- navrhuje udělení Záslužné medaile OSH pro p. Moravce a p. Filu, na to mu bylo starostkou 

odpovězeno, že p. Moravec má návrh od svého sboru dnes do jednání a pro p. Filu bude návrh 

zpracován v průběhu příštího roku 

p. Foldová: 

- podle Rozhodnutí VV SH ČMS by měla proběhnout tzv. nominační volba na sobotním 

jednání, z které tzv. vyjde jedna nominace, která dá mandát k volbě starosty v prosinci 

S tímto názorem souhlasí většina z přítomných členů VV 

- hlasovat samostatně o jednotlivých jménech budou delegáti, z tohoto hlasování by 

měl vzejít mandát pro volbu starosty SH ČMS. 

 

Doporučeno všem členům VV, aby na jednání v sobotu přijeli včas – maximálně do 9 hodin. 

 

 



ad 4) návrh rozpočtu na rok 2019 

V tabulkové formě obdržel každý člen VV, ve stejné podobě bude rozpočet předložen ke 

schválení delegátům na sobotním jednání. Rozpočet zpracoval dle ekonomických ukazatelů 

letošního roku Ing. Červenka ve spolupráci s p. Foldovou. Příjmy jsou plánované ve výši 

1.083tis. Kč, výdaje ve výši 943tis. Kč – rezerva cca 140tis. Kč 

 

ad 5) zpráva OR historie a AZH 

Oba vedoucí dnes přítomni, zprávy pro jednání mimořádného shromáždění delegátů si 

připraví, p. Kapitán informoval o činnosti rady na minulém jednání a p. Randa zprávu 

přednesl na IX. setkání ZH a funkcionářů v Dolním Hradišti. 

 

ad 6) zpráva OR represe a ochrany obyvatel 

p. Kamil Hanus – zprávu rady represe přednese na shromáždění delegátů v Nýřanech, dnes 

nemá nic připraveno 

p. Ondřej Holeček – vzhledem k pracovním povinnostem není dnes přítomen, zprávu o 

činnosti rady za období září - říjen poslal e-mailem. Vyplývá z ní, že po jeho jmenování 

vedoucím rady se konalo jedno jednání, osobně se zúčastnil V. pracovního setkání psovodů v 

Žihli, účastnil se kurzu na letecké záchranné službě v Líních, členové připravují besedy pro 

hasiče a s radou prevence spolupracují na přípravě semináře, který proběhne 1. 12. v hasičské 

zbrojnici v Kralovicích, podrobnou zprávu p. Holeček předloží na sobotním jednání 

v Nýřanech 
 

ad 7) informace předsedy OKRR p. Cízla 

Okresní kontrolní a revizní rada se schází dle plánu práce, poslední jednání se uskutečnilo 

v pondělí 5. 11. Standardně se kontroluje stav ve vedení účetnictví – rada neshledala žádné 

závažné nedostatky, doklady jsou verifikovány 1. náměstkem starostky. Podrobná zpráva o 

stavu hospodaření, evidenci členů atd. bude předložena delegátům v Nýřanech na jednání. 
 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• představitelé SDH postupně hlásí termíny konání ŘVH, termínový kalendář bude 

zveřejněn na webu OSH, dnes byli určeni delegáti VV na jednání ŘVH, konaných do   

8. 12. 2018  

• předloženy návrhy na vyznamenání pro členy SDH Trnová, Křelovice, Kozolupy, 

Kyšice, Pňovany a Město Touškov, zástupce SDH Trnová návrhy dopracuje a 

neprodleně doručí na kancelář OSH!!! 

• prosincové jednání VV jsme v posledních letech měli společné s radami a následovalo 

posezení před Vánoci, vzhledem k nezájmu od tohoto bude letos upuštěno, sejdeme se 

11. prosince 2018 v kanceláři OSH od 16ti hodin 

• upozornila na nutnost přijmout na místo pracovníka kanceláře ideálně od ledna 

2019 pracovnici/ka na DoPP a od 1. 6. 2019 na trvalý pracovní poměr, takto 

budou informováni delegáti SDH při sobotním jednání a nabídka na pozici pracovníka 

kanceláře OSH bude během ledna zveřejněna na webu OSH 

• informovala o plánované schůzce s představiteli Plzeňského kraje, 15. 11. 2018  



• je třeba jmenovat inventarizační komisi, pod diskusi byla jmenována komise ve 

složení: předseda p. Ekstien, členové p. Cízl a p. Frána 

 

p. Hanus Fr.: 

• podal informace o jednání představitelů OSH, které se konalo v Dobřanech, jedním 

z bodů tohoto jednání bylo schválení splátkového kalendáře dlužné částky, kterou 

způsobila svým jednání bývalá pracovnice KSH Pk, ještě před soudním jednáním byla 

na účet KSH Pk připsána částka 300tis. Kč, kterou poukázala bývalá pracovnice, 

následně je dohodnuto, že měsíčně bude splácet 2tis. Kč a jedenkrát ročně 30tis. Kč. 

Částka 300tis. Kč  byla poměrně rozdělena mezi SH ČMS a OSH, které poskytli KSH 

půjčku – naše OSH by do konce roku 2018 mělo obdržet částku 34.760,-- Kč 

• dále informoval o odstoupení p. Kumpána z funkce předsedy Krajské kontrolní a 

revizní rady 
 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 9. 10. 2018  

- předložené výsledky hospodaření OSH za období leden – září 2018  

- návrh rozpočtu na rok 2019  

- stav v čerpání dotací MV a MŠMT ČR a účelové dotaci Pk 

- zabezpečení mimořádného shromáždění delegátů SDH, které se bude konat 17. 11. 

2018 od 10ti hodin v KD v Nýřanech 

- informace Okresní kontrolní a revizní rady 

- informace z OR represe, historie a ochrany obyvatel 

- informaci o nutnosti obsazení místa pracovníka kanceláře OSH  

- informace z KSH Pk 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever pověřuje: 

- p. Luďka Eksteina vedením jednání mimořádného shromáždění delegátů SDH 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Hanuse K. a p. Krnáče 

- předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Trnová, Křelovice, Kozolupy, 

Kyšice, Pňovany a Město Touškov 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení:  

✓ předseda p. Luděk Ekstein 

✓ členové: p. Eduard Cízl a p. Jaroslav Frána 
 

Výkonný výbor OH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ zveřejnit a průběžně aktualizovat termínový kalendář ŘVH SDH – úkol trvalý 

➢ zpracovat návrhy na vyznamenání dle termínů ŘVH sborů – do 31. 12. 2018  



Všem členům VV: 

➢ zúčastnit se jednání SD v Nýřanech s dojezdem do 9ti hodin 

➢ dodržet delegace na ŘVH sborů dle termínů jednotlivých sborů 

 

ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

ověřovatelé:  Kamil  H a n u s, v.r.           Jan  K r n á č , v.r.  


