
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 

14. května 2019 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka, p. Fila, p. Hanus K., p. Severa, p. Tyc, p. Cízl 

Nepřítomni: p. Honzík, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hodnocení Memoriálu V. Fránové 

3) hodnocení soutěže POODM 

4) OZ okresního kola v požárním sportu 

5) organizační a technické zabezpečení okresního kola hry Plamen, vč. rozpočtu 

6) stav v žádostech o finanční příspěvek z rozpočtu PK 

7) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

8) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Zapisovatelkou navržena p. Mirka 

Šilhánková – přítomnými členy VV schváleno, ověřovateli zápisu navrženi p. Ekstein              

a p. Frána – přítomnými členy VV schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Usnesení průběžně plněno.  

Důraz na určeného likvidátora SDH Blažim – je nutné donést příslušné dokumenty do konce 

měsíce května na kancelář OSH tak, aby mohla začít likvidace sboru – zodpovídá p. Sak 

Poplatek za likvidaci je cca 1900,-- Kč, předběžně domluveno, že částku uhradí Obec Blažim. 

Předloženo hospodaření za období leden – duben 2019 – bez připomínek. 

 

ad 2) hodnocení Memoriálu V. Fránové – p. Frána 

- výsledky jsou zveřejněny na webu OSH, byla slabší účast než v předchozích letech 

- vysloveno poděkování všem organizátorům z řad OR mládeže a všem rozhodčím, kteří 

pomáhali i v technické četě 

- poděkování do SDH Všeruby za vzorné zajištění stravování a HZS PK za propůjčení 

prostor na stanici na Košutce 

- informoval o poděkování náměstkyně SH ČMS Ing. Němečkové za dobře připravenou 

soutěž, vyjádřila uznání za to, že „držíme“ soutěž ve výstupu na cvičnou věž jak pro 

kategorii dorostu tak kategorii žen 

p. Foldová vyslovila nespokojenost s neúčastí mnohých členů VV na této celorepublikové 

soutěži, je to velmi špatná vizitka pro celý náš okres, když se takovéto významné soutěže 

účastní slabá polovina členů VV, kteří navíc pomáhají buď jako rozhodčí nebo ve štábu 

soutěže. Práce člena VV není chodit jen na jednání na dvě či tři hodiny v měsíci, ale je to 

především aktivní účast na okresních a krajských akcích, republikovou nevyjímaje. 



ad 3) hodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže – p. Foldová, info z emailu           

p. Severy 

Pozvánky na slavnostní vyhodnocení a čestná uznání všem zúčastněným subjektům byly           

13. 5. odeslány, slavnostní vyhodnocení proběhne 30. 5. na PS Košutka od 16,30 hodin. 

Letošního ročníku této soutěže se na OSH PS zúčastnilo méně dětí, celkem bylo odevzdáno 

97 prací z 6 základních, 4 mateřských škol, 7 SDH a 2 subjektů pracujících s dětmi a mládeží. 

 

ad 4) OZ okresního kola v požárním sportu – p. Foldová, info z emailu p. Hanuse K. 

OZ včetně rozpočtu bylo schváleno na minulém jednání, uloženo p. Hanusovi K. aby OZ 

zveřejnil na webu OSH. 

Upozornění na nutnost přihlásit se na okresní soutěž přes portál prihlasky.dh.cz a při prezenci 

na soutěži samotné předložit případnou opravenou přihlášku s podpisy soutěžících a rovněž 

platné členské průkazy společně s jedním dokladem totožnosti!!! 

Výzva všem členům VV, aby přijeli pomoci do technické čety a také všem rozhodčím – je 

třeba o tomto důrazně informovat členy ve svých okrscích. Zároveň požádat všechny o 

výpomoc při krajském kole v požárním sportu, jehož jsme pořadateli – 22. 6. 2019 na 

Atletickém stadionu ve Skvrňanech. 

 

ad 5) organizační a technické zabezpečení OK hry Plamen – p. Frána 

Soutěž se uskuteční ve spolupráci s SDH Mrtník a okrskem Dolní Bělá v Mrtníku – areál 

Brabcovna ve dnech 25. a 26. května. 

V pátek 24. 5. proběhne příprava areálu s vyměřením drah na disciplíny – výzva k pomoci při 

přípravě! 

Organizačně je zabezpečeno stravování – sobota oběd a pitný režim po oba dva dny, možnost 

zakoupení další stravy na místě – zajišťuje SDH Mrtník 

Předložen rozpočet cca do 80tis. Kč, jen stravování odhadem 40tis. Kč. Ceny pro soutěžní 

družstva a jednotlivce – zakoupení 2 sad na PÚ, zbytek sportovní materiál a hry – rozpočet 

schválen. Částečně bude hrazeno z dotačních peněz Plzeňského kraje. 

22. 5. proběhne jarní aktiv vedoucích mládeže, společně s hodnocením celoroční činnosti 

kolektivů MH. Na aktivu bude vedoucím předloženo, že za každého zúčastněného mladého 

hasiče zaplatí poplatek na stravu ve výši 20,-- Kč – důvod, plýtvání jídlem, které OSH stojí 

nemalé finanční prostředky 

 

ad 6) stav v žádostech o finanční příspěvek z rozpočtu PK – p. Foldová 

K dnešnímu dni je podáno 10 žádostí – z toho 8 SDH a 2 okrsky. Doporučeno členům VV, 

aby upozornili ve sborech na termín podávání žádostí, který je do 31. 5. 2019 – na později 

podané žádosti nebude brán zřetel!!! K rozdělení je 320tis. Kč! 

 

ad 7) informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi – p. Foldová 

- jednání proběhlo standardně, usnesení je k dispozici na webu dh.cz 

- byl projednán harmonogram příprav a konání VI. sjezdu SH ČMS, který se uskuteční 

11. 7. 2020 v Brně 

 



- upozornění na změnu, kdy se budou ve sborech a okrscích volit revizoři účtu místo 

kontrolních a revizních rad, nadále můžou rady ale pracovat ve stejných složeních, 

oficiálně budou pouze revizoři účtu, kontrolní a revizní rady budou voleny od okresů, 

přes kraje a republiku – členové těchto KRR budou zapsáni ve spolkovém rejstříku 

- byla podána zpráva o hospodaření za rok 2018 a předložena Výroční zpráva za rok 

2018, kterou si může každý prostudovat na dh.cz nebo je v tištěné podobě k dispozici 

na kanceláři OSH 

- do konce října 2019 je nutné doplnit u všech členů trvalé bydliště do centrální 

evidence členů!!! 
 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• předložila došlé návrhy na vyznamenání pro členy SDH Hradecko a SDH Kralovice – 

přítomnými členy schváleno 

• žádost o finanční příspěvek Západočeské hasičské ligy – schválen příspěvek ve výši 

3tis. Kč s tím, že bude uhrazen na základě faktury a povinností ZČHL je propagovat 

OSH Plzeň - sever na plakátech a soutěžích ZČHL  

• příští jednání VV je v plánu jako veřejné, spolupráci nabídl sbor v Kožlanech, veřejné 

jednání se uskuteční 18. 6. 2019 od 18ti hodin – s programem dle plánu práce VV na 

červen 2019 – přítomnými členy VV schváleno, pozvánku zveřejní a rozešle              

p. Foldová – termín do 3. 6. 2019.  

• k 1. 6. 2019 skončí pracovní smlouva pracovnici kanceláře p. Foldové z důvodu 

odchodu do starobního důchodu, na základě jednání s ekonomickým náměstkem Ing. 

Červenkou předložena Dohoda o provedení práce s p. Foldovou na 20 - 30 hodin 

měsíčně na období od 1. 6. do 31. 12. 2019. (vedení evidence SDH, členů a vedení 

vyznamenání a případný zástup za pracovnici kanceláře) – přítomnými členy VV 

schváleno 

• předložena úprava úředních hodin kanceláře OSH od 1. 6. 2019 a to: pondělí, úterý a 

čtvrtek 8 – 14 hodin, středa 8 -15,30 hodin a pátek 8 – 12 hodin, jinou úřední hodinu je 

možné domluvit e-mailem nebo telefonicky. E-mail a mobilní číslo pracovnice 

kanceláře  p. Mirky Šilhánkové bude k dispozici od 1. 6. 2019 na webu OSH.  E-mail 

a mobilní číslo starostky OSH zůstává v platnosti! 

• informace o oslavách výročí sborů v Senci a Pňovanech, do Sence byl za OSH 

delegován p. Kapitán a do Pňovan p. Ekstein 

• podána informace ze setkání s ministrem vnitra p. Hamáčkem v Plasích dne 10. 5. a 

s představiteli Plzeňského kraje 

• vznesen dotaz, zda se ve sborech projednává zvýšení členských příspěvků od ledna 

2020 – vesměs nejsou negativní reakce, je nutné o tomto navýšení členy řádně 

informovat a vysvětlovat důvody navýšení členských příspěvků 
 

 

 

 

 



p. Hanus F.: 

• dotaz na neúčast náměstka SH ČMS Ing. Salivara na jednání shromáždění starostů 

OSH 13. 4. 2019  

• vyslovil poděkování všem, kteří se nezúčastnili setkání s ministrem vnitra, pozastavil 

se nad tím, že na setkání někteří přišli ve vycházkovém stejnokroji 

• požaduje zaslat informaci o tom, že máme jmenovaného nového vedoucího OR 

ochrany obyvatelstva na KSH Plzeňského kraje – úkol pro p. Foldovou 

p. Holeček: 

• pozastavil se nad výtkou p. Hanuse, že na setkání s minstrem vnitra měli jít členové 

v civilu, myslí si, že je správné na taková setkání přijít ve stejnokroji dobrovolného 

hasiče, on se za to, že je hasičem nestydí 
 

 

U S N E S E N Í: 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever  b e r e  n a  v ě d o m í: 

- kontrolu usnesení z jednání 9. 4. 2019  

- hospodaření OSH za období leden – duben 2019  

- hodnocení Memoriálu Vendulky Fránové 

- hodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

- stav v přípravě OK v požárním sportu 

- organizační a technické zabezpečení OK hry Plamen 

- stav v žádostech o finanční příspěvek z rozpočtu Plzeňského kraje 

- informace z jednání shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever  s c h v a l u j e: 

- zapisovatelku jednání p. Mirku Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Luďka Eksteina a 

p. Jaroslava Fránu 

- rozpočet OK hry Plamen do výše 80tis. Kč 

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Hradecko a SDH Kralovice 

- žádost o finanční příspěvek Západočeské hasičské ligy ve výši 3tis. Kč 

- konání veřejného jednání výkonného výboru 18. 6. od 18ti hodin, HZ Kožlany 

- Dohodu o provedení práce p. Foldové na období od 1. 6. do 31. 12. 2019  

- změnu úředních hodin kanceláře OSH od 1. 6. 2019, pondělí, úterý a čtvrtek 8 – 14 

hodin, středa 8 – 15,30 hodin a pátek 8 – 12 hodin 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever  u k l á d á: 

p. Sakovi: 

• dořešit dokumentaci k likvidaci SDH Blažim do 31. 5. 2019  

p. Foldové: 

• připravit a následně rozeslat a na webu OSH zveřejnit pozvánku na jednání veřejného 

výkonného výboru 18. 6. 2019, od 18,00 hodin v HZ Kožlany – do 3. 6. 2019  

• zajistit zveřejnění nových kontaktů pracovnice kanceláře OSH, včetně nových 

úředních hodin kanceláře – do 1. 6. 2019  



Všem členům výkonného výboru: 

• aktivně se zúčastnit okresních a krajských soutěží – hra Plamen a požární sport 

dospělých 

 

zapsala: Miroslava Šilhánková 

 

ověřovatelé: 

p. Luděk  E k s t e i n, v.r.       p. Jaroslav  F r á n a, v.r. 


