
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 15. ledna 2019 v kanceláři OSH, Kollárova ul. 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Češka 

Nepřítomni: p. Holota, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení ze dne 11. 12. 2018 

2) Hodnocení ŘVH SDH a určení delegací na další ŘVH sborů a okrsků 

3) Předběžná zpráva inventarizační komise 

4) Plány odborných rad 

5) Informace k vyúčtování účelové dotace z Plzeňského kraje 

6) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Popřála všem do nového roku a pozdravila 

přítomné i jménem 1. náměstka Ing. Červenky Návrh na zapisovatele – p. Ekstein – 

přítomnými členy schváleno, návrh na ověřovatele – p. Holeček a Ing. Lüftner – přítomnými 

členy schváleno. 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 11. 12. 2018 

Kontrolu provedla p. Foldová, uložené úkoly splněny, ostatní se průběžně plní (delegace na 

ŘVH). Situace v SDH Nečtiny, není statutární zástupce již 2 roky – informace od p. Hanuse 

Fr., že vše bude předmětem jednání na ŘVH SDH Nečtiny, rovněž tak situace v okrsku 

Hromnice, kde není statutární zástupce ½ roku, informace od p. Cízla, okrsek vše řeší a volba 

proběhne na ŘVH okrsku v měsíci únoru. 

 

Ad 2) hodnocení ŘVH SDH, určení delegací na další jednání 

Členové VV, kteří se zúčastnili ŘVH nezaznamenali žádných závažných nedostatků, jednání 

probíhala v pořádku, byly podávány informace z výkonného výboru OSH ohledně 

plánovaného zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2020. 

Podle nahlášených termínů ŘVH SDH a okrsků byly určeny delegace na tato jednání. 

Tabulkový přehled zajistí p. Foldová, rozešle jej členům VV a rovněž zajistí jeho průběžnou 

aktualizaci na webu OSH. 

K dnešnímu dni odvedlo členské příspěvky na rok 2019 16 SDH a 18 SDH odevzdalo Hlášení 

o činnosti za rok 2018. 

 

Ad 3) předběžná zpráva inventarizační komise – dále jen INVK 

Informace přednesl předseda INVK p. Ekstein. Společně s p. Fránou zkontrolovali stav 

materiálu OSH, který je uložen v HZ Všeruby, Úněšov, Horní Bělá a Manětín. Ostatní MTZ 

je uložen na kanceláři OSH, fyzická inventura hasičského zboží proběhne v úterý 22. ledna od 

15,30 hodin v kanceláři OSH společně se členy kontrolní a revizní rady. 

Ad 4) plány odborných rad 

OR represe – plán odevzdán a schválen již v prosinci, je zveřejněn na webu OSH 



OR mládeže – plán práce bude doplněn o termín jarního školení vedoucích mládeže, na 

únorovém jednání VV bude předložena konečná verze ke schválení 

OR prevence – plán dnes předložen a schválen, bude zveřejněn na webu OSH 

OR ochrany obyvatel – plán dnes předložen a schválen, bude zveřejněn na webu OSH 

OR historie – plán předložen, písemná podoba bude zpracována p. Kapitánem a p. Foldovou, 

následně bude vše zveřejněno na webu OSH 

Všichni vedoucí OR zajistí zveřejnění plánů práce jednotlivých rad do 31. 1. 2018 

 

Ad 5) informace k vyúčtování účelové dotace z Plzeňského kraje 

Informace podala p. Foldová. Finanční rozdělení 80% do SDH a okrsků a 20% pro provoz 

OSH je dodržen. Dotace je vyčerpána, v loňském roce požádalo celkem 38 SDH a 4 okrsky a 

finanční částka byla rozdělena ve výši 350tis. Kč. Pouze dva sbory, které podaly žádost, 

nedodaly řádné vyúčtování, proto za zbývající finance byl ještě zakoupen materiál pro SDH 

Kyšice, Kaznějov, Horní Hradiště, Mrtník a Žichlice v celkové částce 12tis. Kč. 

Konečná zpráva a vyúčtování, včetně vložení všech dokladů, prokazujících vyčerpání dotace 

bude zpracováno a vloženo do eDotací Plzeňského kraje do 31. 1. 2019 – zodpovídá               

p. Foldová a Ing. Červenka. 

p. Foldová dále informovala o podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj pro rok 2019, žádost 

byla přijata a bude předmětem jednání Zastupitelstva Pk v únoru. Následně bude podepsána 

smlouva a sbory budou informovány o možnosti opět čerpat finanční prostředky pro svou 

činnost. 

 

Ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• Z důvodu zpracování vyúčtování dotace Pk bude uzavřena kancelář od 23. do 30. 

ledna 2019 s tím, že je pracovnice kanceláře k dispozici na mobilu a e-mailu 

• Návrh úpravy pracovní doby od 1. 2. 2019 v rozsahu:  

- 1.pondělí v měsíci kancelář Plasy od 8,00 do 14,30 hodin 

- Následně PONDĚLÍ – STŘEDA kancelář Plzeň od 7,30 do 15,30 hodin 

- ČTVRTEK a PÁTEK – kancelář Plzeň od 7,30 hodin do 12,30 hodin 

           Nutné návštěvy je možné mimo uvedené úřední hodiny předem domluvit buď 

telefonicky nebo e-mailem  

- Po diskusi tato úprava byla přítomnými členy VV schválena 

- P. Foldová zajistí zveřejnění na webu OSH a tuto změnu rozešle všem starostům 

okrsků – do 18. 1. 2019  

• Volné pracovní místo na pozici pracovnice kanceláře je stále otevřené, zájem je od p. 

Šmídové z Jarova, která bude kontaktována telefonicky a bude ji předložena náplň 

práce – zodpovídá p. Foldová a Ing. Červenka 

• Předložena Dohoda o provedení práce pro p. Koláře pro aktualizaci a správu 

webových stránek ve výši 10tis. Kč za rok s odvodem srážkové daně – přítomnými 

členy schváleno 

• Předloženy návrhy na vyznamenání pro členy SDH Líně, Obora, Senec, Horní 

Hradiště a Všeruby – schváleno bez připomínek 

 

 



p. Hanus Kamil: 

• Zítra, tj. 16. 1. Proběhne vyhodnocení standarty OSH Plzeň – sever za rok 2018, 

navrhuje pro vítěze zajistit plakety, pro všechny zúčastněné okrsky diplom a rovněž 

tak žádá o schválení finančního příspěvku: 

- 1. místo 2.000,-- Kč, 2. místo 1.500,-- Kč, 3. místo 1.000,-- Kč a 4. a 5. místo 

500,-- Kč 

- Pro vítěze jednotlivých oblastí doporučuje zakoupení malé plakety 

- Přítomnými členy VV navržené odměny schváleny 

p. Kapitán: 

• Společně s Aktivem Zasloužilých hasičů bude domluveno společné jednání, o termínu 

budou členové VV včas informováni 

p. Hanus František: 

• Předložil informaci o platové směrnici SH ČMS, kterou by se měly řídit i OSH, 

k tomu namítá p. Foldová, že taková směrnice zatím nebyla výkonnými orgány SH 

ČMS schválena, z MV ČR je přislíbeno cca 18 mil. Kč na mzdy, které by měly být 

rozděleny na krajská sdružení, v žádném zápisu či dokumentu zveřejněném na webu 

www.dh.cz není zmínka o této směrnici, nejspíš bude předmětem jednání VV SH 

ČMS příští týden 

• Pozastavil se nad náplní práce pracovníka kanceláře OSH a práce starosty, na našem 

OSH to nazval „kočkopsem“, a vyslovil naději, že v příštím volebním období toto 

skončí, protože současná pracovnice a starostka neumí oddělit tyto dvě funkce a 

starostku vykonává pouze dva dny v roce, kdy jede na jednání starostů OSH do 

Přibyslavi. 

• Pracovní dobu kanceláře, kterou jsme schválili, by upravil na dva dny v týdnu, náplň 

práce tomu odpovídá. K tomu byla vedena diskuse přítomných členů VV včetně 

pracovnice kanceláře s tím, že administrace narůstá ve všech oblastech činnosti, 

neustále se mění zákony, vyhlášky, nařízení, již pět let čerpáme dotaci z Pk, která 

vyžaduje další a další agendu…na základě této diskuse bylo uloženo p. Foldové a Ing. 

Červenkovi zpracovat podrobnou náplň práce pracovníka kanceláře OSH a do 31. 1. ji 

zaslat před jednáním všem členům VV tak, aby se k ní mohli vyjádřit 

 

U S N E S E N Í 
 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 11. 12. 2018  

- Hodnocení proběhnuvších řádných valných hromad SDH 

- Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2019 a odevzdání Hlášení o činnosti 

SDH za rok 2018 

- Předběžnou zprávu inventarizační komise 

- Informaci o vyúčtování účelové dotace Plzeňského kraje 

- Uzavření kanceláře OSH od 23. do 30. 1. 2019  

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Holečka a Ing. Lüftnera 

- Vyznamenání pro členy SDH Líně, Obora, Senec, Horní Hradiště a Všeruby 

http://www.dh.cz/


Změnu úředních hodin kanceláře OSH od 1. února 2019 a to: 

• 1. pondělí v měsíci kancelář Plasy 8,00 do 14,30 hodin 

• Pondělí – středa kancelář Plzeň: 

• 7,30 – 15,30 hodin 

• Čtvrtek – pátek kancelář Plzeň: 

• 7,30 – 12,30 hodin 

• Jinou úřední hodinu je možné předem domluvit telefonicky nebo e-

mailem 

- Dohodu o provedení práce pro p. Koláře na správu a aktualizaci webových stránek 

- Finanční odměnu při vyhodnocení soutěže O čestnou standartu OSH: 1. místo 

2000,-- Kč, 2. místo 1500,-- Kč, 3. místo 1000,- Kč a 4. a 5. místo 500,-- Kč, všem 

zúčastněným diplom a vítězům plaketu, včetně plakety za jednotlivé úseky 

činnosti 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Zpracovat závěrečnou zprávu vyúčtování účelové dotace Pk a její vložení do systému 

eDotací PK – do 31. 1. 2019  

➢ Zveřejnit na webu OSH změnu úředních hodin platnou od 1. 2. 2019 a tuto změnu 

rovněž zaslat všem členům VV a starostům okrsků – do 18. 1. 2019  

➢ Kontaktovat zájemkyni o pracovní místo p. Šmídovou z Jarova – do 31. 1. 2019  

➢ Zajistit plakety a diplomy pro vítěze soutěže O čestnou standartu OSH – do 31. 1. 

2019 

➢ Společně s Ing. Červenkou zpracovat podrobnou náplň práce pracovníka kanceláře 

OSH a rozeslat ji členům VV – do 1. 2. 2019  

➢ Průběžně aktualizovat tabulku odvodů členských příspěvků na rok 2019 a 

odevzdávání Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 

p. Randovi a p. Kapitánovi: 

➢ Vytipovat místo a termín pro jednání Aktivu Zasloužilých hasičů – do 5. 2. 2019  

Vedoucím odborných rad: 

➢ Dopracovat plány práce na rok 2019 a zveřejnit je na webu OSH – do 31. 1. 2019 

Všem členům výkonného výboru: 

➢ Dodržet určené delegace na ŘVH sborů a okrsků a na jednáních informovat o 

plánovaném zvýšení členských příspěvků o 20,-- Kč s platností od 1. 1. 2020 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala:  

Alena  F o l d o v á 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

p. Ondřej  H o l e č e k, v.r.        Ing. František  L ü f t n e r, v.r. 

 


