
Z Á P I S  

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném  

dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Frána, p. Honzík, p. Randa 

Nepřítomni: p. Hanus Fr., p. Hanus K., p. Holota, p. Severa, p. sak, sl. Stará 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) stav v odvodu členských příspěvků a Hlášení o činnosti 

3) hodnocení ŘVH SDH a okrsků 

4) zpráva inventarizační komise 

5) zajištění a příprava školení rozhodčích MH a dorostu a vedoucích MH 

6) termíny okresních a krajských soutěží v požárním sportu 

7) závěrečná zpráva k účelové dotaci Plzeňského kraje za rok 2017 

8) organizační záležitosti 

 

Zapisovatelem jednání navržen a schválen p. Luděk Ekstein a ověřovateli zápisu navrženi a 

schváleni Ing. Červenka a Ing. Lüftner 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení ze dne 7. 2. 2018 provedla starostka p. Foldová, konstatováno, že usnesení 

bylo splněno. 

 

ad 2) stav v odvodu členských příspěvků a odevzdávání Hlášení o činnosti 

Informace podala starostka p. Foldová. K dnešnímu dni, tj. k 20. 2. uhradilo členské 

příspěvky 127 sborů z celkových 130 registrovaných, chybí SDH Blažim, Kočín a Bdeněves. 

Hlášení odevzdalo rovněž 127 sborů. 

Do výše zmíněných SDH byla odeslána písemná výzva k uhrazení příspěvků. 

 

ad 3) hodnocení ŘVH SDH a okrsků 

ŘVH sborů v únoru proběhly na našem OSH v Heřmanově Huti, Břízsku, Kaznějově, 

Nevřeni, Krsech, Přehořově a v Oboře – bez problémů. 

ŘVH okrsků stále probíhají, rovněž nejsou žádné závažné nedostatky, jednání jsou 

okrskovými funkcionáři připravena a na jednání jsou podávány informace k situaci na KSH 

PK v souvislosti s tím, že se bude na všech OSH v kraji konat jarní shromáždění představitelů 

SDH. 

Informace z okrsku Všeruby – byla přijata rezignace stávající členky VV OSH PS sl. Marie 

Staré a okrsek si zvolil nového zástupce p. Aleše Tyce s SDH Zahrádka, který bude do funkce 



člena VV OSH PS potvrzen jarním shromážděním představitelů SDH. Na březnové jednání 

VV bude p. Tyc již pozván jako host. 

 

ad 4) zpráva inventarizační komise 

Zprávu předložil předseda komise p. Luděk Ekstein, inventura proběhla v pořádku, stav 

majetku OSH je v dobrém stavu – kompletní zpráva je k dispozici všem členům VV. 

 

ad 5) zajištění a příprav školení rozhodčích MH a dorostu a školení VM 

Pozvánky poslal e-mailem p. Frána, který se dnešního jednání nemohl z pracovních důvodů 

zúčastnit. Informace podala p. Foldová. 

Školení rozhodčích MH a dorostu – se uskuteční ve dnech 3. a 4. března v KD v Horní Bělé, 

technicky a organizačně je zajištěno ve spolupráci s představiteli SDH Horní Bělá.  Pozvánku 

a náplň školení VV schvaluje. 

Školení vedoucích MH – se uskuteční ve dnech 24. a 25. března v HZ v Kožlanech, rovněž 

zde je technicky a organizačně vše zajištěno ve spolupráci se členy SDH Kožlany. Pozvánku a 

náplň školení VV schvaluje. 

Rozpočet na obě akce cca 20tis. Kč. (stravování, kancelářský materiál, nájemné) 

 

ad 6) termíny okresních a krajských soutěží v požárním sportu 

Memoriál Vendulky Fránové – 12. 5. 2018 – stanice HZS Košutka Plzeň, OZ dopracuje 

vedoucí OR mládeže a předloží na březnovém jednání VV včetně rozpočtu na celou akci. 

Závěrečné kolo 46. ročníku hry Plamen – 26. a 27. května – zatím není určeno místo konání, 

stále se hledá a jedná s možnými spolupořadateli. 

Okresní kolo dospělých v požárním sportu a soutěž O pohár starostky OSH se uskuteční 

v sobotu 2. června na Atletickém stadionu města Plzně. 

Krajské kolo hry Plamen – 9. a 10. června – místo konání Klatovy 

Krajské kolo v požárním sportu dospělých – sobota 23. června – 33. ZŠ Skvrňany 

Krajské kolo dorostu – neděle 24. června – 33. ZŠ Skvrňany 

MČR hry Plamen a dorostu – 1. – 5. července – Atletický stadion města Plzně 

 

ad 7) závěrečná zpráva dotace z Plzeňského kraje 

Informace podala p. Foldová. Dotace byla řádně vyúčtována, pro SDH a okrsky v částce 

308.700,-- Kč a pro potřeby OSH 132.300,-- Kč.  

Pro letošní rok jsou dotace předjednané na PK v obdobné výši jako v loňském roce, žádosti 

budou podávány na výzvu pracovníků OBKŘ PK – vložením základních dokumentů do 

systému e-dotací PK. 

 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Cízl: 

➢ informoval o stavu peněžních prostředků v pokladně a na účtu OSH, vše je vedeno bez 

závad 

 

 

 



p. Foldová: 

➢ podala informace o jednáních, které probíhají na KSH PK, jarní shromáždění 

představitelů OSH se uskuteční v úterý 27. března, tohoto jednání se zúčastní zvolení 

představitelé našeho OSH (p. Foldová, Ing. Červenka, p. Ekstein, p. Frána, p. Hanus 

Fr. a p. Hanus K.) 

➢ v souvislosti s přípravou shromáždění představitelů SDH našeho okresu byl určen 

termín 20. března 2018 od 18ti hodin v Centru Caolinum v Nevřeni, přítomným 

členům byla předložena pozvánka na toto jednání – schválena 

➢ hosté z řad představitelů SH ČMS Praha, KSH PK a obcí nebudou zváni, pozvání jako 

hosté obdrží starostové okrsků a Zasloužilí hasiči 

➢ výzva všem vedoucím odborných rad, aby dopracovali své hodnotící zprávy za rok 

2017 a doplnili je o obrazový materiál – dodat vše elektronickou cestou nejpozději do 

12. března - vše bude součástí VÝROČNÍ ZPRÁVY pro představitele SDH, kterým 

zpráva bude předána na SP 

➢ předloženy přístupy členům SDH do centrální evidence SDH – schváleno 

➢ oznámení o uzavření kanceláře OSH ve dnech 1. – 2. března 2018 – dovolená 

➢ informace o možnosti uskutečnit podzimní SP SDH v KD v Nýřanech v termínu               

17. listopadu 2018 – na vědomí 

➢ podán návrh na uskutečnění VIII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, požádán 

Ing. Lüftner, aby projednal možnost konání v KD v Kralovicích s návštěvou Muzea 

v Mariánské Týnici v termínu 28. 9. 2018  – zjistí do příštího jednání VV 

➢ předloženy návrhy na vyznamenání pro členy z SDH Pňovany a Zruč – schváleno 

➢ seznámení s dopisem Bc. Roberta Kučery – odmítnutí nominace na funkci starosty 

KSH PK 

➢ předložena nominace na uvolněné funkci v krajském orgánu z okrsku Nýřansko –       

p. Ondřej Melichar – doporučujeme k jednání na SP SDH 

➢ žádost o zakoupení nové mikrovlnné trouby do výše 2tis. Kč – schváleno 

➢ přesunutí termínu jednání VV z 6. 3. na čtvrtek 8. 3. - schváleno 
 

U S N E S E N Í 
 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání 7. 2. 2018  

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018 a stav v odevzdávání Hlášení o 

činnosti za rok 2017 

- hodnocení ŘVH sborů a okrsků 

- informaci z okrsku Všeruby o rezignaci sl. Staré na funkci členky VV OSH PS a 

zvolení nového zástupce okrsku Všeruby p. Aleše Tyce z SDH Zahrádka 

- zprávu inventarizační komise 

- termíny konání okresních a krajských soutěží v požárním sportu MH, dorostu a 

dospělých, včetně informací k MČR hry Plamen a dorostu 

- závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace Plzeňského kraje 

- dopis Bc. Kučery – odmítnutí nominace na funkci starosty KSH PK 

- uzavření kanceláře OSH ve dnech 1. a 2. března - dovolená 



- stav účtu a pokladny OSH PS k dnešnímu dni 

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu Ing. Vlastimila Červenku 

a Ing. Františka Lüftnera 

- organizační zabezpečení školení rozhodčích MH a dorostu a školení vedoucích MH 

s rozpočtem cca 20tis. Kč na obě akce 

- pozvánku na shromáždění představitelů SDH, 20. 3. 2018 od 18ti hodin, Centrum 

Caolinum v Nevřeni 

- pozvání na SP SDH pro starosty okrsků a Zasloužilé hasiče 

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Pňovany a Zruč 

- nákup mikrovlnné trouby do 2tis. Kč 

- přesunutí termínu konání VV OSH PS z 6. března na čtvrtek 8. března od 16ti 

hodin v kanceláři OSH PS, Kollárova 32 

 

VV OSH PS doporučuje SP SDH: 

- schválit nominaci p. Ondřeje Melichara na uvolněné funkce v krajském orgánu 

- potvrdit do funkce člena výkonného výboru OSH Plzeň – sever p. Aleše Tyce z SDH 

Zahrádka za okrsek Všeruby 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ rozeslat pozvánku všem starostů SDH na jednání SP SDH – do 6. 3. 2018  

➢ rozeslat pozvánku starostům okrsků a Zasloužilým hasičům na jednání SP SDH  - do 

6. 3. 2018  

Ing. Lüftnerovi: 

➢ zjistit možnost konání VIII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v termínu           

28. září 2018 v KD v Kralovicích – do 8. 3. 2018 

Vedoucím odborných rad: 

➢ dopracovat hodnotící zprávy za rok 2017 a doplnit je o obrazový materiál, 

elektronicky odeslat na kancelář OSH – termín do 12. 3. 2018  

 

 

ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

ověřovatelé: 

 

Ing. Vlastimil  Č e r v e n k a , v.r.   Ing. František  L ü f t n e r, v.r. 

 

 

 

 

 



 


