
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 5. listopadu 2019 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., p. Hanus F., p. Tyc, p. Sak, p. Randa 

Nepřítomni: p. Fila  

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 8. 10. 2019 

2) Hospodaření za období leden – říjen 2019, čerpání dotace MV ČR, MŠMT ČR, 

Plzeňského kraje, jmenování inventarizační komise 

3) Zabezpečení Shromáždění představitelů SDH 

4) Příprava rozpočtu OSH PS na rok 2020 

5) Zpráva OR historie a Aktivu ZH, zhodnocení X. setkání ZH a funkcionářů 

6) Zpráva OR represe 

7) Informativní zpráva OKRR 

8) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

9) Organizační záležitosti 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Návrh na zapisovatelku: p. Šilhánková – 

přítomnými členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu: p. Holota a p. Holeček – 

přítomnými členy VV schváleno. 

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání dne 8. 10. 2019 – provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Hospodaření za období leden - říjen 2019, čerpání dotace MV ČR, MŠMT ČR, dotace 

Plzeňského kraje, jmenování inventarizační komise 

p. Šilhánková: informovala o hospodaření k 31. 10. 2019: 

• náklady: 1.137.403,10 Kč 

• výnosy: 1.345.968,47 Kč 

• stav pokladny: 8.110,- Kč 

• stav bankovního účtu k 5. 11. 2019: 563.661,99 Kč 

• dotace PK pro SDH 320 tis. Kč - dosud čerpáno 295.744,50 Kč 

• dotace MV odborná příprava a MŠMT vzdělávání vedoucích, provoz, MTZ, VA jsou 

průběžně čerpány a budou v řádných termínech vyúčtovány  

VV OSH PS jmenuje: 

• inventarizační komisi: p. Ekstein, p. Frána, p. Sak, p. Suchý, p. Šilhánková 

 

 



Ad 3) Zabezpečení Shromáždění představitelů SDH 

Květinovou výzdobu sálu v KD v obci Horní Bělá a květinové dary zajistí p. Holeček. Oběd 

bude zajištěn pro 25 členů. V průběhu jednání nebude podáváno pivo ani jiné alkoholické 

nápoje, každý účastník bude obsloužen kávou, sušenkou a na stolech bude připravena voda. 

Toto zajistí po domluvě s p. Holotou členové SDH Horní Bělá. Byly zakoupeny dárky pro 

reprezentanty našeho okresu na Mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratovu, 

kteří byli písemně na jednání SP pozváni. Na webových stránkách OSH PS je již odkaz na 

dokumenty k volebním valným hromadám sborů a okrsků SDH 2019-2020. V tištěné formě 

se předávat nebudou z důvodu vysokých nákladů na tisk.  

Do návrhové komise navrhujeme p. Pavla Ereta z SDH Štichovice, p. Jana Nového z SDH Horní 

Bělá, třetí člen bude navržen na jednání samotném. Do mandátové komise navrhujeme        

p. Češku z SDH Kožlany, p. Holotu z SDH Horní Bělá a Mgr. Urbánka z SDH Obora. 

Ověřovatelé zápisu budou navrženi při samotném jednání. 

Na SP SDH budou přítomní představitelé informováni o svolání shromáždění delegátů SDH a 

to dle čl. 63 Stanov. Ke shromáždění delegátů je třeba ustanovit organizační komisi, do které 

VV navrhuje zvolit p. Fránu, p. Hanuse K., p. Foldovou, p. Slacha a p. Šilhánkovou.  

Na SP proběhne také volba o zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2020 o 20,- Kč jak u 

dospělých tak mladých hasičů. Diskuse k této problematice byla projednávána během 

letošního roku. Mírné zvýšení čl. příspěvků navrhujeme z důvodu stále se zvyšujících 

provozních nákladů a vlastních nákladů k přidělovaným dotacím. 

Ad 4) Příprava rozpočtu OSH PS na rok 2020 

Rozpočet na rok 2020 bude sestaven obdobně jako v roce 2019. Jestliže se schválí zvýšení 

členských příspěvků, tak se rozpočet navýší cca o 120 tis. Kč oproti roku 2019. 

Ad 5) Zpráva OR historie a Aktivu ZH, zhodnocení X. setkání ZH a funkcionářů 

Tento bod byl projednán na minulém jednání VV. 

Ad 6) Zpráva OR represe 

Pro omluvenou nepřítomnost vedoucího OR represe bude podána zpráva na prosincovém 

VV. 

Ad 7) Informativní zpráva OKRR 

Účetnictví je vedeno v novém účetním programu Pohoda pečlivě a přehledně, kontrolní a 

revizní rada neshledala žádné nedostatky. Předseda OKRR informoval členy VV, že poplatek 

za zrušení SDH Blažim je vyrovnán a členové rady do dnešních dnů neřešili žádnou stížnost. 

Podrobnou zprávu předloží na SP v Horní Bělé. 

Ad 8) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

Starostka p. Foldová informovala o shromáždění starostů OSH, které se konalo dne 19. 10. 

2019, starosta SH ČMS zhodnotil uplynulé období, vyzdvihl výborné výsledky našich 

sportovců na všech soutěžích včetně Mistrovství světa. Upozornil na návrh změn ve 



Stanovách. Ředitel kanceláře informoval o přípravách VI. sjezdu, který se uskuteční 10. 7. 

2020 v Brně. Dále byly projednány materiály k volebním valným hromadám. 

ad 9) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Křelovice, SDH Vochov, SDH Ledce,        

SDH Horní Bělá, SDH Obora a přepracované návrhy SDH Bdeněves     

• informovala, že návrhy na krajská a republiková vyznamenání je nutné předkládat 

minimálně 3 měsíce před plánovaným udělením 

• informovala o nutnosti nákupu nové multifunkční tiskárny se skenerem do kanceláře 

OSH PS, skener stávající tiskárny nekomunikuje s notebookem p. Šilhánkové, tiskárna 

bude částečně hrazena z dotace a částečně z vlastních prostředků 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 8. 10. 2019 

- hospodaření za období leden – říjen 2019, čerpání dotace MV ČR, MŠMT ČR, dotace 

Plzeňského kraje 

- zabezpečení shromáždění představitelů SDH dne 16. 11. 2019 

- přípravu návrhu rozpočtu OSH PS na rok 2020 

- informativní zprávu OKRR 

- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu  

p. Martin Holotu a p. Ondřeje Holečka 

✓ návrhy na vyznamenání pro členy SDH Křelovice, SDH Vochov, SDH Ledce, SDH Horní 

Bělá, SDH Obora a SDH Bdeněves a dále pro sbory Mrtník, Úněšov a Manětín 

✓ nákup multifunkční tiskárny pro potřeby kanceláře OSH 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

✓ inventarizační komisi ve složení: p. Ekstein, p. Frána, p. Sak, p. Suchý a p. Šilhánková 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever doporučuje předložit: 

✓ shromáždění představitelů SDH návrh na složení organizační komise pro přípravu 

shromáždění delegátů SDH – p. Frána, p. Hanus K., p. Slach, p. Foldová a p. Šilhánková 

✓ shromáždění představitelů SDH návrh na zvýšení členských příspěvků o 20,-- Kč pro 

dospělé i mladé hasiče 

 

 

 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Holečkovi: 

• zajistit na SP květinovou výzdobu sálu KD v obci Horní Bělá a květinové dary dne     

16. 11. 2019 

p. Holotovi: 

• ve spolupráci se členy SDH Horní Bělá organizačně a technicky zabezpečit jednání 

shromáždění představitelů SDH dne 16. 11. 2019, včetně společného oběda po 

skončení jednání 

 všem členům VV: 

• důsledně informovat členy svých sborů o tom, aby řádně vyplnili veškerou 

dokumentaci z volebních valných hromad a včas ji odevzdali na kancelář OSH 

• důsledně informovat o připravovaných změnách Stanov 

 

Zapsala: Miroslava  Š i l h á n k o v á 

Ověřovatelé:  

p. Martin H o l o t a, v.r.        p. Ondřej  H o l e č e k, v.r. 


