
Z Á P I S  

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 9. dubna 2019 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Hanus K., p. Holota, p. Holeček, p. Severa 

Nepřítomni: p. Hanus F., p. Sak 
 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) organizační zabezpečení soutěží 

3) zprávy vedoucích odborných rad 

4) informace k X. setkání ZH a funkcionářů 

5) zpráva Aktivu ZH 

6) organizační záležitosti 

 

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

členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu: p. Tyc a p. Češka. Přítomnými členy VV 

schváleno. 

V úvodu jednání byla přítomným členům výkonného výboru představena pracovnice 

kanceláře p. Miroslava Šilhánková, která nastoupila do zaměstnání k 1. 4. 2019  
 

ad 1) kontrola usnesení – provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 
 

ad 2) Organizační zabezpečení okresních soutěží 

p. Frána, OR mládeže: 

• OZ Memoriálu Vendulky Fránové bylo schváleno na minulém jednání, dnes předložen 

rozpočet do výše 50tis. Kč – schváleno 

• závěrečné kolo hry Plamen bude ve dnech 25. a 26. 5. v areálu Brabcovna v obci 

Mrtník, konečné OZ a rozpočet bude předložen na květnovém jednání VV 

• nutnost údržby a servisu požárních strojů (výměna filtrů, oleje a drobné opravy) 

schválen rozpočet do 10tis. Kč 
 

ad 3) zprávy vedoucích odborných rad 

p. Foldová, v zastoupení p. Hanuse K. OR represe: 

• z důvodu pracovního zaneprázdnění byly e-mailem zaslány OZ okresní soutěže v PS            

a O pohár starostky OSH, termín 15. června 2019, místo konání Atletický stadion 

města Plzně na Skvrňanech – stadion zajištěn 

• rozpočet předložen 17tis. Kč – přítomnými členy VV schváleno 

• je třeba zabezpečit stravování – předběžně je domluvena firma PEGGY z Kralovic 

 

 

 



p. Severa, OR prevence: 

• do soutěže POODM se letos zapojilo méně škol, SDH i dětí a to z důvodu nutnosti 

dodržení zákona o ochraně osobních údajů (účast 97 dětí, 6 ZŠ, 4 MŠ, 7 SDH a 2 

subjekty pracující s mládeží) 

• slavnostní okresní vyhodnocení proběhne 30. 5. 2019 od 16,30 hodin na CPS Košutka 

• rozpočet navržen do 5tis. Kč – schváleno, ceny budou zabezpečeny z kanceláře OSH, 

včetně diplomů 

p. Kapitán, OR historie a Aktiv ZH: 

• rada se schází dle plánu práce, nadále shromažďuje drobný historický materiál, 

apelace na představitele sborů, aby posílali hodnotící zprávy při výročích SDH 

• SDH Plasy vydalo poštovní známku k 125. výročí požáru Konventu v Plasích 

• 3. dubna 2019 proběhl Aktiv ZH ve spolupráci s SDH Senec v hasičské zbrojnici 

v Senci, pozvání přijalo 13 ZH našeho OSH a hosté z OSH Domažlice a Klatovy, 

zajímavou prezentaci přednesl Bc. Kučera, setkání bylo velmi dobře organizačně 

zajištěné, díky patří představitelům SDH Senec 

 

ad 4) X. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů 

Setkání je naplánováno na sobotu 28. září 2019, místem setkání bude KD Kozolupy a 

návštěva statku v Újezdě nade Mží. 

Organizačně zajistí vedoucí AZH p. Randa a starosta okrsku Vochov p. Moravec – do 

červnového jednání VV předloží časový harmonogram a technické zabezpečení akce. 

 

ad 5) zpráva AZH 

Stručné informace v nepřítomnosti vedoucího AZH p. Randy přednesl jako součást své 

zprávy p. Kapitán. 

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Frána: 

➢ doporučuje, aby byla pro příští volební období v rámci okrsků projednána účast 

zástupce z každého okrsku do rady mládeže 

p. Foldová: 

➢ zhodnotila shromáždění představitelů SDH, konané 23. 3. v Dobříči, konstatováno, že 

byla slabší účast, pouze 81 představitelů ze 130 pozvaných, OSH byla předána Stuha 

III. stupně k Čestnému praporu – předal p. Hulec a Bc. Kučera 

➢ hospodaření za 1. čtvrtletí 2019 bude předloženo na květnovém jednání VV, a to 

z důvodu přechodu na nový účetní program, první tři měsíce roku 2019 jsou 

zpracovávány novou pracovnicí kanceláře p. Šilhánkovou 

➢ předloženy přístupy do CE SDH pro SDH Hlince, Brodeslavy a Bohy – schváleno 

➢ předloženy návrhy na vyznamenání z SDH Pastuchovice, Vejprnice, Obora a okrsek 

Vochov – vše schváleno, návrhy na KSH a SH ČMS budou zaslány neprodleně 

k dalšímu schválení 

➢ informace k pracovnímu zařazení a náplni práce p. Šilhánkové, se kterou byla 

uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou -  3 měsíční zkušební doba – pracovní 



smlouvu parafoval náměstek Ing. Červenka, veškeré pracovně-právní předpisy 

konzultovány s hlavním spolkem SH ČMS Praha 

➢ od ledna 2019 se účetnictví zpracovává na vzdáleném serveru v programu POHODA, 

který je spravován a aktualizován SH ČMS Praha – školení proběhlo v Přibyslavi a 

následně se budeme s p. Šilhánkovou účastnit školení na účetní program 11. 4. 

v prostorách kanceláře OSH Plzeň-jih, školitel Ing. Ivan Jirota 

➢ upozornila na doplnění zápisů z jednání odborných rad na webu OSH 

➢ SDH Blažim požádal o likvidaci sboru, s tím je spojená důležitá a náročná 

administrativa, sbor nikdy neměl žádný majetek, nepodnikal ani nevyvíjel žádnou 

další činnost, nesplňuje podmínku danou našimi předpisy a to počtem členů v SDH, 

proto požádali o zrušení u Městského soudu ve veřejném rejstříku 

➢ výkonný výbor jmenuje likvidátorem SDH Blažim člena VV za okrsek Úněšov          

p. Josefa Saka 

➢ v co nejkratší možné době je potřeba zajistit: rozhodnutí Finančního úřadu o 

bezdlužnosti – již FÚ požádán doporučeným dopisem, výpis z usnesení valné 

hromady SDH Blažim, která ukončila činnost sboru, čestné prohlášení likvidátora 

s ověřeným podpisem, výpis usnesení z VV o jmenování likvidátora  

➢ vše se musí zkompletovat a odeslat na SH ČMS, které podá žádost na MS Praha o 

zapsání stavu „v likvidaci“ 

➢ vyvěšení na Obchodním věstníku za poplatek cca 2.000,-- Kč 

➢ veškeré tyto náležitosti projedná osobně p. Foldová s p. Sakem neprodleně 

➢ připomněla podávání žádostí o finanční příspěvek pro okrsky a SDH z rozpočtu 

Plzeňského kraje – žádosti s průvodním dopisem byly již elektronicky odeslány na 

všechny okrsky a sbory v působnosti OSH Plzeň-sever – datum pro podávání žádostí 

je do 31. 5. 2019  
 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání 12. 3. 2019  

- informace z činností odborných rad 

- informace z Aktivu Zasloužilých hasičů 

- termín a místo X. setkání ZH a funkcionářů – 28. 9. 2019, Kozolupy a Újezd nade Mží 

- hodnocení jarního shromáždění představitelů SDH v Dobříči 

- připomenutí podávání žádostí z okrsků a SDH o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu Plzeňského kraje – do 31. 5. 2019  
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Aleše Tyce                  

a p. Michala Češku 

- pracovně-právní záležitosti s novou pracovnicí kanceláře OSH 

- přístupy do centrální evidence SDH pro SDH Bohy, Brodeslavy a Hlince 

- vyznamenání pro členy SDH Pastuchovice, Obora, Vejprnice, okrsek Vochov 

- rozpočet pro celostátní soutěž Memoriál Vendulky Fránové – 50tis. Kč 

- OZ okresní soutěže v PS a soutěže O pohár starostky OSH, včetně rozpočtu 17tis. Kč 



- rozpočet pro slavnostní vyhodnocení soutěže POODM 5tis. Kč 

- opravy a údržbu požárních strojů do výše 10tis. Kč 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- p. Josefa Saka likvidátorem SDH Blažim 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

Všem členům VV: 

• na doporučení vedoucího OR mládeže projednat ve svých okrscích, aby pro příští 

volební období byl v rámci okrsků vždy navržen jeden zástupce do okresní odborné 

rady mládeže 

Vedoucím odborných rad: 

• provést kontrolu zápisů, zveřejňovaných na webu OSH a případné nedostatky napravit 

– do 14. 5. 2019  

p. Foldové: 

• zajistit ceny pro vyhodnocení soutěže POODM, včetně diplomů – do 25. 5. 2019  

• ve spolupráci s p. Sakem zajistit potřebnou dokumentaci k likvidaci SDH Blažim, do 

14. 5. 2019  

• zajistit stravování při okresním i krajském kole v požárním sportu dospělých 

• zkontrolovat a zpracovat návrhy na vyznamenání pro udělení krajských a 

republikových ocenění – neprodleně 

p. Moravcovi a p. Randovi: 

• připravit organizačně a časově plán pro X. setkání ZH a funkcionářů – do 18. 6. 2019  

 

 

ze zápisu p. Eksteina zpracovaly: A. Foldová a M. Šilhánková 

 

Ověřovatelé: 

 

Aleš  T y c, v.r.       Michal  Č e š k a, v.r. 

 


