
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 10. března 2020 v zasedací místnosti firmy                                                             

D.S.D. Metal plus, s.r.o.  Karlova 7, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Randa 

Hosté: p. Slach Petr 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 11. 2. 2020 

2) Konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

3) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020 

4) Hospodaření za rok 2019 a daňové přiznání za rok 2019 

5) Informativní zpráva OKRR 

6) Informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů 

7) Příprava shromáždění delegátů SDH – 28. 3. Všeruby 

8) OR prevence – příprava soutěže PO očima dětí 

9) Informace z KSH Pk 

10) Organizační záležitosti 

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

přítomnými členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu: p. Frána a p. Fila – přítomnými 

členy VV schváleno. 

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání dne 11. 2. 2020 - provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

Jednotliví členové VV informovali o průběhu ŘVH ve sborech a okrscích, kterých se zúčastnili. 

Nikde se nevyskytly zásadní problémy.  

Ad 3) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020 

Informaci podala p. Foldová: 

- k dnešnímu dni jsou členské příspěvky zaplaceny od všech 130ti sborů, poslední platba 

proběhla 21. 2. od SDH Sedlec 

- veškeré dokumenty z VH sborů pro spolkový rejstřík byly osobně předány na SH ČMS 

Praha dne 2. 3. 2020, dokumentace z VH okrsků bude odeslána poštou 
 

Ad 4) Hospodaření za rok 2019 a daňové přiznání za rok 2019 

Daňové přiznání a dokumenty účetní závěrky za rok 2019 byly zpracovány a zaslány ústředím 

v Praze. Daňové přiznání bude odesláno doporučenou poštou neprodleně. 



Hospodaření skončilo ztrátou 26tis. Kč, která je především důsledkem prodeje vyznamenání 

za pouze 1/3 cenu a v některých případech i vyššími náklady. Tato ztráta nijak neovlivňuje 

provoz kanceláře OSH a poskytovaných služeb, finančních prostředků má OSH PS dostatek. 

P. Foldová předložila Výroční zprávu za rok 2019, která byla zpracována jak kanceláří OSH tak 

jednotlivými vedoucími odborných rad a rovněž je doplněna fotografiemi. Výroční zpráva bude 

v elektronické podobě rozeslána všem členům VV a starostům okrsků, rovněž bude zveřejněna 

na webových stránkách OSH – zodpovídá p. Foldová. 

Dále podala informaci, že dnes 10. 3. byla podána nová žádost o účelovou dotaci z rozpočtu 

Plzeňského kraje. 

Ad 5) Informativní zpráva OKRR 

Předseda OKRR informoval, že účetnictví je vedeno přehledně a nemá žádné výhrady. V úterý 

17. 3. bude jednání OKRR, které připraví závěrečnou zprávu pro SP. 

Ad 6) Informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů SDH 

P. Petr Slach - předseda organizační komise podal informace o přípravě SD 2020.  

Komise se sešla 8. 3. v Manětíně, projednala Jednací řád, který je již připraven. Ladí se Volební 

řád. Delegační lístky i Lístky pro hosty jsou v tisku. Nominační návrhy na členy VV a OR byly 

komisi doručeny včas, pouze s mírným zpožděním z okrsku Dolní Bělá, který měl své výroční 

jednání až 6. 3. 2020.  

Ad 7) Příprava shromáždění delegátů SDH – 28. 3. Všeruby  

Vzhledem k současnému stavu s výskytem koronavirové nákazy je pozastavena další příprava 

tohoto jednání. Bude se hledat náhradní termín – místo konání SD pravděpodobně zůstane ve 

Všerubech. 

Ad 8) OR prevence – příprava soutěže PO očima dětí 

p. Severa informoval o jednání OR prevence, účast byla tristní, zastoupení pouze 5ti okrsků. 

Termín odevzdání podkladů do soutěže PO očima dětí zůstává do 13. 3. 2020 i k přihlédnutí 

na současnou situaci v ČR. Nominace na členy OR byly doručeny v počtu 7 – VV doporučuje 

navýšit počet členů OR prevence na další volební období na počet 7 členů (původně stanovený 

počet 5 členů). 

Ad 9) Informace z KSH Pk 

p. Hanus Fr. informoval o dění na KSH Pk. P. Cízl informoval, že v dalším volebním období 

nebude kandidovat na funkci člena KKRR při KSH Pk. 

Ad 10) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Řemešín a SDH Ledce – návrhy byly 

schváleny, návrh na udělení Řádu sv. Floriana pro ZH p. Pokorného z SDH Ledce nebyl po 

diskusi členy výkonného výboru schválen 



• informovala, že byla přítomna na všech aktivech odborných rad, které proběhly v souladu 

s předpisy SH ČMS, jednotlivé rady navrhly své vedoucí: 

- OR mládeže – Jan Suchý z SDH Ledce 

- OR Prevence – Petr Severa z SDH Manětín, zástupce v KSH Pk Dušan Jílek z SDH Vejprnice 

- OR historie – Ladislav Kapitán 

- OR ochrany obyvatelstva – Ondřej Holeček 

- vedoucí Aktivu ZH – František Hanus z SDH Manětín 

• ve středu 11. 3. se koná aktiv represe, ze kterého bude návrh na vedoucího OR 

• vzhledem k situaci s nákazou koronavirem, se výkonný výbor nejspíš sejde v tomto složení 

ještě jednou v průběhu měsíce dubna 

• svolání shromáždění delegátů SDH se dnešním dnem pozastavuje!!! – o tomto opatření 

budou všichni delegáti elektronicky informováni prostřednictvím členů VV a starostů 

okrsků, vše bude rovněž zveřejněno na webu OSH a průběžně aktualizováno – zodpovídá 

p. Foldová 

p. Frána: 

• informoval o školení vedoucích mládeže konaném ve dnech 7. - 8. března v KD Manětín, 

účast byla 117 účastníků, školení bylo dlouhé, ale velmi přínosné, zhodnotil práci za 

uplynulých 5 let, v neděli 8. 3. byli představeni noví členové odborné rady mládeže, 

navrženi jednotlivými okrsky a sborem SDH Tlučná, poděkoval SDH Manětín za výbornou 

organizaci školení a také členům OR ochrany obyvatel za pomoc 

p. Hanus: 

• navrhl tisk Výroční zprávy všem hostům shromáždění delegátů a Zasloužilým hasičům 

kromě členů VV - schváleno 

• navrhl upřesnění delegace do OR z důvodu nezačlenění SDH Tlučná do žádného okrsku 

OSH PS, VV schválil, že nominace členů do OR mohou navrhnout okrsky i SDH – revokace 

usnesení přítomnými členy schválena 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 11. 2. 2020 

- konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020 

- hospodaření za rok 2019 a daňové přiznání za rok 2019 

- podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

- informativní zprávu OKRR 

- informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů 

- příprava shromáždění delegátů SDH – 28. 3. Všeruby - pozastavena 

- OR prevence – přípravu soutěže PO očima dětí 

- informace z KSH Pk 

 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu  

p. Jaroslava Fránu a p. Josefa Filu 

✓ návrhy na vyznamenání pro členy SDH Řemešín a SDH Ledce  

✓ revokaci usnesení z listopadu 2019 takto: nominace do všech odborných rad OSH 

Plzeň-sever mohou provést okrsky i sbory a počet členů OR prevence se navyšuje na 

7 členů 

Výkonný výbor OSH Plzeň - sever neschvaluje: 

✓ návrh na udělení Řádu sv. Floriana pro p. Jiřího Pokorného z SDH Ledce 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové:  

• pokusit se pozastavit výrobu materiálu na shromáždění delegátů vzhledem 

k opatřením souvisejícím s koronavirem  – neprodleně 

• všem delegátům SD oznámit pozastavení shromáždění delegátů SDH, které se mělo 

konat v sobotu 28. 3. 2020 ve Všerubech prostřednictvím členů VV a starostů okrsků, 

včetně zveřejnění na webu OSH – neprodleně 

• na webu OSH PS informovat o opatřeních k provozu kanceláře a dalších jednání orgánů 

OSH PS - průběžně 

 

Závěrem jednání vyjádřila všem přítomným poděkování za dosavadní spolupráci a předala  

členům VV písemné poděkování a drobný dárek. Těm členům, kteří již do výkonného výboru 

ani do odborných rad nekandidují byly OSH PS věnovány hodinky. 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  

p. Jaroslav  F r á n a, v.r.        p. Josef  F i l a, v.r. 


