
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 

12. března 2019 v kanceláři OSH PS, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Hanus Fr., p. Kapitán, p. Krnáč, p. Sak, p. Tyc a Mgr. Urbánek 

Nepřítomni: p. Holota 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení z 5. 2. 2019  

2) konečné hodnocení ŘVH okrsků 

3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2019  

4) hospodaření OSH a daňové přiznání za rok 2018 

5) informativní zpráva předsedy OKRR 

6) organizační příprava SP SDH – 23. 3. 2019, Dobříč 

7) POODM 

8) informace z KSH PK 

9) organizační záležitosti 

 

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

přítomnými členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu – p. Fila a p. Hanus K. – 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení z 5. 2. 2019 – p. Foldová 

Uložené úkoly splněny, pouze není dořešen stav v SDH Blažim, p. Sak se z dnešního jednání 

omluvil a do SMS zprávy napsal, že bude setrvání SDH Blažim nebo ukončení jejich činnosti 

řešeno na Obecním úřadě v Blažimi v tomto týdnu. Protokol o zrušení byl p. Sakovi zaslán již     

7. února 2019  

Předseda OKRR, včetně starosty OSH jsou připraveni pomoci s řešením této situace, ale 

iniciativa musí přijít z SDH Blažim. 

 

ad 2) hodnocení ŘV hromad okrsků 

Valné hromady byly uskutečněny ve všech okrscích, pouze okrsek Žihle + Bílov ŘVH 

neuskutečnil pro nezájem sdružených sborů. 

Zatím jsou nejasnosti v okrsku Hromnice, kde za zšeřelého starostu p. Plaščiaka by měla být 

volba nového statutárního zástupce. ŘVH okrsku Hromnice se po informaci od jednatele p. Cízla 

konala v polovině února v České Bříze. Do dnešního dne kancelář OSH neobdržela usnesení ani 

jiný zápis z tohoto jednání. 

 

ad 3) stav v odvodu členských příspěvků 

Členské příspěvky jsou od všech členů ke dni 1. 3. 2019 uhrazeny. Pouze chybí 4 členové z SDH 

Blažim. Hlášení o činnosti odevzdalo 127 sborů, stav členské základny k 31. 12. 2018 byl: dospělí 

hasiči 4.807 členů a mladí hasiči do 18ti let 1.089, celkem 5.896 členů – členská základna se 

navýšila oproti roku 2017 o 99 členů. 



ad 4) hospodaření a daňové přiznání za rok 2018 

Konečné účetní sestavy byly zpracovány hlavním ekonomem SH ČMS Ing. Jirotou, včetně 

daňového přiznání. Hlavní kniha účetnictví – předvaha – bude e-mailem zaslána všem členům 

VV. Daňové přiznání bude odesláno na finanční úřad neprodleně – zodpovídá p. Foldová. 

 

ad 5) informativní zpráva předsedy OKRR 

p. Cízl informoval o jednáních rady, konstatoval, že rada neřešila v posledním období žádné 

stížnosti od členů nebo sborů, pravidelně se schází ke kontrolám účetnictví, neshledala závažných 

nedostatků. Rada se rovněž zabývá kontrolou plnění usnesení z VV – nemá zásadních 

připomínek. Doporučuje vedoucím odborných rad, aby zajistili včasné doplňování zápisů ze 

svých jednáních na webových stránkách pro informovanost členské základny. Mnohde zápisy 

chybí. 

 

ad 6) organizační příprava shromáždění představitelů SDH 

Jednání se uskuteční v sobotu 23. 3. 2019 od 10ti hodin v KD v obci Dobříč. 

Pozvánka bude rozeslána e-mailem všem na sbory, okrskovým starostů, členům VV a členům 

OR. Hosté pozvánku obdrží poštou (Zasloužilí hasiči, zástupci PK, HZS, SH ČMS a HVP) 

- zodpovídá p. Foldová, pozvánky rozešle neprodleně a rovněž zajistí zveřejnění pozvánky 

na webu OSH 

- Program jednáni: 

• zahájení, volba pracovních komisí 

• kontrola usnesení SD ze dne 17. 11. 2018 

• Výroční zpráva za rok 2018 

• hospodaření za rok 2018 

• zpráva OKRR 

• diskuse 

• usnesení a závěr 

VV pověřuje vedením jednání p. Eksteina, členové pracovních komisí se určí na místě, za VV 

bude v mandátové komisi Ing. Lüftner, do návrhové komise doporučujeme p. Ereta, starostu 

SDH Štichovice. 

Na jednání bude schváleno konečné hospodaření OSH za rok 2018 a všichni obdrží Výroční 

zprávu za loňský rok.  

Přípravu sálu zajistí Obecní úřad Dobříč, pořadatelskou službu – parkování vozidel zajistí členové 

SDH Dobříč (jednáno se starostou Obce Dobříč p. Martinem Liškou a starostou SDH                 

p. Romanem Slachem) 

Občerstvení bude formou vody, kávy a sušenky. Doporučení členům VV – dojezd do 9,00 hodin 

z důvodu výpomoci u prezence. 

 

ad 7) příprava soutěže POODM – p. Severa 

Hodnocení došlých literárních a výtvarných akcí se uskuteční 26. března od 14ti hodin 

v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 

Je třeba dbát na ochranu osobních údajů, nečlenové SH ČMS, kteří pošlou do soutěže své práce, 

musí současně dodat souhlas se zpracováním osobních údajů, jinak nebudou moci být zařazeni 

do vyhodnocení. 



 

ad 8) informace z KSH PK 

Vzhledem k tomu, že na posledním jednání VV KSH PK nebyl z našeho OSH nikdo přítomen, 

ze zaslaného usnesení vyplynulo, že byl schválen harmonogram přípravy SD OSH včetně komise 

pro přípravu tohoto jednání, rozpočet KSH za rok 2018, úpravy rozpočtu pro rok 2019, zpráva 

inventarizační komise a návrhy na vyznamenání. 

Stále se hledá pracovník nebo pracovnice kanceláře KSH. 

Shromáždění představitelů OSH je naplánováno na 25. dubna 2019.  

 

ad 9) organizační záležitosti 

p. Frána: 

• informoval o školení vedoucích mládeže za účelem získání či obnovy kvalifikace, které se 

konalo ve dnech 2. a 3. 3. v KD v Kozolupech ve spolupráci s SDH Město Touškov a 

školení se zúčastnilo 78 zájemců 

• předložil pozvánku na školení rozhodčích soutěží mládeže, které se uskuteční ve dnech 

13. a 14. dubna 2019 v KD ve Všerubech – OZ schváleno 

• pozvánka bude zveřejněna na webu OSH 

• zahajovací kolo 48. ročníku hry Plamen se bude konat ve spolupráci s SDH Tlučná              

12. 10. 2019  

• celostátní dorostenecká soutěž Memoriál Vendulky Fránové se bude konat 11. května 

2019 za stejných technických a organizačních podmínek jako v roce 2018, s ÚOR 

mládeže bude ještě jednáno o dalších záležitostech, včetně soutěže výstup na cvičnou věž, 

pozvánka a předběžné OZ bylo přítomnými členy VV schváleno, na dubnové jednání VV 

bude předložen rozpočet na tuto akci 

• je třeba zajistit potisk triček, nákup medailí a pohárů – zajistí p. Foldová a OORM 

p. Foldová: 

• předložila návrhy na vyznamenání z SDH Brdo-Hrádek, Řemešín a Zruč, všechny návrhy 

schváleny, ČU KSH, SH ČMS a medaile ZMZ – návrhy budou neprodleně zaslány na 

KSH k dalšímu schválení 

• byla schválena a zároveň podepsána nová smlouva o účelové dotaci z rozpočtu 

Plzeňského kraje, o všem budou informováni představitelé 23. 3. na jednání v Dobříči, 

naskenovanou smlouvu s žádostí pro sbory rozešle p. Foldová vedení OSH a vedoucím 

OR e-mailem, případné připomínky oproti loňskému roku budou následně řešeny na 

jednání dubnového VV 

• podána informace o nové pracovnici kanceláře OSH PS, která by nastoupila k 1. 4. 2019, 

pracovní smlouva bude na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou, o platových 

podmínkách a rozsahu pracovní náplně a pracovní doby bude s konečnou platností 

jednáno 9. 4. na jednání VV, kdy bude pracovnice představena 

• v pátek 5. 4. se v Přibyslavi uskuteční školení hospodářů OSH, na které bude za naše 

OSH vyslána jak p. Foldová tak nová pracovnice, obě absolvují rovněž v sobotu 6. 4. 

školení funkcionářů OSH 

• 11. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů je naplánováno na 28. září 2019 ve 

spolupráci s okrskem Vochov – místem setkání bude statek Újezd nade Mží a následně 

posezení v KD v Kozolupech 



• jarní setkání Aktivu Zasloužilých hasičů se bude konat ve středu 3. dubna 2019 od 14ti 

hodin v HZ v Senci, pozvánky zajistí p. Foldová, včetně ostatních organizačních 

technických záležitostí ve spolupráci s představiteli SDH Senec 

 

p. Hanus K. 

• informoval o jednání krajské OR represe 

• soutěž pro mladé hasiče v PÚ CTIF se v Manětíně uskuteční v sobotu 27. 4. 2019, 

pozvánka bude zveřejněna na webu OSH a rozeslána vedoucím kolektivů 

 

U S N E S E N Í 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení VV ze dne 5. 2. 2019  

- hodnocení ŘVH okrsků 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2019  

- hospodaření OSH a daňové přiznání za rok 2018 

- informativní zprávu předsedy OKRR 

- organizační zabezpečení jarního shromáždění představitelů SDH 

- informace o soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM) 

- informace z KSH PK 

- hodnocení školení vedoucích mládeže, konané 2. – 3. 3. 2019 v Kozolupech 

- informaci o místu konání zahajovacího kola 48. ročníku hry Plamen – Tlučná 

- informace vedoucího OR represe 

- uzavření smlouvy o účelové dotaci z Plzeňského kraje 

- informaci o nové pracovnici kanceláře OSH s možným nástupem 1. 4. 2019  

- uzavření kanceláře v pátek 5. 4. 2019 z důvodu školení hospodářů OSH v Přibyslavi 

- informaci o setkání Aktivu Zasloužilých hasičů s termínem 3. 4. 2019 v HZ Senec 

- informaci o 11. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů – 28. 9. 2019 v Újezdě nad Mží 

a následně KD v Kozolupech 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Josefa Filu          

a p. Kamila Hanuse 

- pozvánku na jarní Shromáždění představitelů SDH, 23. 3. 2019 v Dobříči, od 10ti hodin 

- organizační zabezpečení školení rozhodčích vedoucích mládeže, které se bude konat ve 

dnech 13. a 14. 4. 2019 v KD ve Všerubech 

- organizační zabezpečení celostátní dorostenecké soutěže memoriál Vendulky Fránové 

- Hlášení o činnosti OSH za rok 2018, na kterém se podílelo 127 SDH 

- předložené návrhy na vyznamenání z SDH Brdo-Hrádek, Řemešín a Zruč 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever pověřuje: 

- p. Luďka Eksteina vedením jednání Shromáždění představitelů SDH v Dobříči,                 

23. 3. 2019 od 10ti hodin 

 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 
 

p. Sakovi: 

➢ neprodleně dořešit situaci v SDH Blažim a do 9. 4. 2019 předložit buď Protokol o zrušení 

SDH nebo zprávu, že sbor zůstává v registru OSH Plzeň – sever 
 

p. Fránovi: 

➢ zajistit zveřejnění pozvánky pro školení rozhodčích soutěží mládeže na webu OSH – 

neprodleně 

➢ zajistit zveřejnění pozvánky a OZ Memoriálu V. Fránové – do 9. 4. 2019  

➢ předložit rozpočet na soutěž Memoriál V. Fránové – do 9. 4. 2019  

➢ ve spolupráci s členy OORM a starostkou zajistit trička a jejich potisk na Memoriál V. 

Fránové – do 31. 3. 2019  
 

p. Foldové: 

➢ zkompletovat Výroční zprávu za rok 2018, která bude předána všem představitelům SDH 

na jarním shromáždění v Dobříči – do 23. 3. 2019  

➢ zajistit rozeslání a následné zveřejnění pozvánky na SP do Dobříče všem představitelům 

SDH, členům VV a OR, včetně hostů – neprodleně 

➢ odeslat daňové přiznání za rok 2018 – do 15. 3. 2019  

➢ jednat s novou pracovnicí kanceláře OSH, ve spolupráci s náměstkem Ing. Červenkou 

připravit pracovní náplň, pracovní smlouvu a mzdový výměr – do 9. 4. 2019  

➢ zpracovat návrhy na vyznamenání a zaslat je na KSH PK – do 15. 3. 2019  

➢ rozeslat pozvánku všem ZH s titulem na setkání AZH – do 25. 3. 2019  
 

Všem členům VV: 

➢ zúčastnit se jednání Shromáždění představitelů SDH v Dobříči, 23. 3. 2019 s dojezdem 

do 9,00 hodin 

 

 

ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Josef  F i l a, v.r.             Kamil  H a n u s, v.r. 

 

 


