
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 23. 6. 2020 

v hasičské zbrojnici ve Všerubech 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Češka, p. Hanus K., p. Holota, p. Sak, p. Cízl 

Hosté: p. Slach  

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z května 2020 

2) Organizační záležitosti 

3) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová. Přivítala přítomné, poděkovala              

p. Fránovi za poskytnutí prostor pro jednání a navrhla ověřovatele zápisu – p. Luďka Eksteina 

a p. Ondřeje Holečka – přítomnými členy VV schváleno. Zápis pro omluvenou nepřítomnost 

pracovnice kanceláře dnes zapíše starostka – schváleno. 

 

Ad 1) kontrola usnesení VV z 26. 5. 2020 

Kontrolu provedla p. Foldová, konstatováno, že body usnesení byly splněny. 

 

Ad 2) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ Informovala přítomné členy VV o průběžné kontrole účetních dokladů předsedou 

OKRR p. Cízlem, který ji o to požádal. Veškeré účetní doklady jsou vedeny řádně a 

přehledně. OKRR se na jednání v měsíci květnu ani červnu nesešla, jednání je 

naplánováno na začátek měsíce září.  

➢ Stav finančních prostředků OSH k 23. 6. 2020: pokladna 20.105,-- Kč, bankovní účet 

718.189,63 Kč 

➢ Účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje byla našemu OSH Zastupitelstvem PK 

schválena, čeká se na podpis smlouvy. Po podpisu bude svoláno vedení OSH, které 

navrhne výši jednotlivých kapitol (materiál, propagace a historie, sportovní, 

společenské a kulturní akce). Následně bude prostřednictvím starostů okrsků a členů 

VV rozeslána na SDH a okrsky forma žádosti – za rozeslání zodpovídá starostka OSH. 

➢ Po diskusi bylo členy VV odsouhlaseno rozdělení účelové dotace takto: 75% pro sbory 

a okrsky, 25% pro potřeby OSH. Podmínky čerpání budou všem rozeslány. 

➢ S vedoucím OR mládeže byla projednána možnost zakoupení batůžků pro kolektivy 

MH, které se zúčastnily podzimního kola hry Plamen v Tlučné (2019). Vedoucímu rady 

a p. Fránovi bylo uloženo připravit do 31. 7. 2020 seznam všech zúčastněných hlídek (i 

těch neúplných) se jmény soutěžících tak, aby bylo možné batůžky nechat vyrobit a 

mohly se následně předat na podzimním aktivu VM a dorostu 

➢ DOVOLENÁ v kanceláři OSH v měsíci červenci: 

1. – 17. července 2020, neodkladné záležitosti lze řešit emailem nebo na mobilních 

číslech starostky a náměstků 

 



➢ Další, resp. poslední jednání VV před konáním shromáždění delegátů bude                             

ve středu 9. září od 17ti hodin, místem jednání bude kancelář OSH, Kollárova 32. 

Změna v obvyklém termínu je z důvodu konání VV KSH Pk, které se bude konat                             

8. 9. 2020 

➢ Přehled o majetku a závazcích za rok 2019 mnohé SDH a okrsky odevzdaly, bohužel je 

ještě mnoho nedodáno – tabulkový přehled je k dispozici na webu OSH a je průběžně 

aktualizován, sbory byly již několikrát vyzvány k dodání tohoto dokumentu, dnes je 

poslední výzva ze strany OSH – případné sankce si ponese každý sbor sám! 

➢ Rejstřík sportu – i tady je mnoho SDH, které registraci sportovců nezavedly, dnes byl 

z KSH PK doručen emailem přehled o neregistrovaných sportovcích za některé sbory a 

obratem byl rozeslán na starosty okrsků, bude přeposlán i všem členům VV. Podle 

informací např. z SDH Bučí, Manětína, Záluží a Kožlan byla registrace provedena, 

potvrzena, ale v seznamu jsou nadále uvedeni, že registraci nemají – rejstřík nefunguje 

100% a po zápisu se tento zápis objeví i cca za 6 týdnů po úspěšné a potvrzené 

registraci!!! 

➢ Finanční odměny za soutěž „O čestnou standartu OSH“ lze uplatnit např. na poháry, 

medaile, diplomy, kancelářský materiál, tonery apod. a doklady je možné dodat 

k proplacení na kancelář OSH do 31. 8. 2020 – na pozdě dodané doklady nebude brán 

zřetel!!! 

➢ Pro rok 2020 je soutěž „O čestnou standartu OSH“ Z R U Š E N A!!!, důvodem je 

průběh koronavirové pandemie, kdy se po dobu několika měsíců nemohla konat 

žádná činnost ve sborech ani okrscích 

Návrhy na vyznamenání: 

- Byly předloženy z SDH Rochlov, Hradecko, Brdo-Hrádek a Obora – po projednání 

přítomnými členy VV všechny návrhy schváleny 

p. Ekstein: 

➢ Některé sbory na okrsku i přes urgence nedodaly Přehled o majetku a závazcích a rovněž 

tak nemají registraci v Rejstříku sportu – přes starostku okrsku se pokusí vše opětovně 

zaurgovat 

Mgr. Urbánek: 

➢ Informoval o činnosti okrsku Dobříč, 6. 6. proběhly oslavy 80. výročí založení SDH 

Dobříč, jednání okrsku je naplánováno ještě do konce června 

p. Honzík: 

➢ Okrsek se opět začal pravidelně scházet, na začátek září je naplánována soutěž 

v požárním útoku „Dolanský šplouchanec“ 

p. Fila: 

➢ Objevily se problémy ve výboru SDH Žihle, které se intenzivně řeší, na víkend                   

27. a 28. června je naplánována kynologická soutěž ŠTĚKNA – pozvánka je zveřejněna 

na webu OSH 

Ing. Lüftner: 

➢ Snahy o zaslání Přehledů o majetku a závazcích z okrsku Kralovice i z mnohých sborů, 

se i přes urgence stále nedaří dodat, stejné je to s registrací sportovců 

➢ V průběhu července se uskuteční soutěže: 4. 7. SDH Brodeslavy a 11. 7. SDH 

Hradecko, v srpnu pak 22. 8. SDH Výrov-Hadačka 

p. Tyc: 

➢ Okrsek Všeruby má nedodaný „Přehled“ a i tři sbory z okrsku, několikrát urgoval 

dodání, bohužel neúspěšně, pokusí se vše urychleně napravit 



 

p. Severa: 

➢ Pomohl vyřešit situaci v SDH Bezvěrov, kde náhle zemřel starosta sboru, 21. 6. 2020 

proběhla volební valná hromada, na které byla zvolena starostkou Bc. Kozáková – 

dokumenty byly odevzdány a budou p. Foldovou odeslány na kancelář SH ČMS Praha 

k řádné registraci u MS Praha 

➢ 17. června proběhlo na kanceláři OSH vyhodnocení soutěže POODM, výsledky budou 

do konce června zveřejněny na webu OSH. Účast: 249 dětí, 6 SDH, 7 ZŠ a MŠ a 2 

subjekty pracující s mládeží (ZUŠ a Radovánek) Okresní vyhodnocení s předáním 

ocenění bude uskutečněno v měsíci září. Vítězné práce budou předány do 30. 6. 2020 

na kanceláře KSH PK ke krajskému vyhodnocení. 

➢ Ceny do soutěže zajistí p. Šilhánková a p. Foldová – navržený rozpočet 7tis. Kč byl 

přítomnými členy VV schválen 

p. Moravec: 

➢ Okrsek Vochov bude mít 25. 6. jednání, Přehled o majetku a závazcích chybí dodat 

z SDH Město Touškov a SDH Kozolupy 

p. Hanus Fr.: 

➢ Informoval o přípravách krajského setkání ZH, které se uskuteční 10. 9. 2020 

v Mariánské Týnici a v Kralovicích, schůzka AZH kraje se měla konat 24. 6., je 

přeložena na 30. 6. od 10ti hodin do kanceláře KSH, Pobřežní 17, Plzeň 

➢ 11. setkání ZH a funkcionářů našeho OSH by se mohlo uskutečnit v Manětíně, vše  

p. Hanus prověří a v září podá návrhy  

p. Kapitán: 

➢ Rada historie se sejde během 14ti dnů, v době nouzového stavu se nekonala žádná 

jednání ani se nevyvíjela konkrétní činnost, rada je připravena pomoci při 

spolupořadatelství krajského setkání ZH i našeho okresního 

p. Suchý a p. Frána: 

➢ Rada mládeže v červnu nejednala, z SDH Líně je potvrzen termín konání jak aktivu VM 

(4. a 5. 9), tak datum zahajovacího 49. kola hry Plamen (10.10.) 

➢ V srpnu bude rozeslána všem vedoucím MH a dorostu pozvánka na aktiv 

➢ P. Suchý obstaral přes svého zaměstnavatele několik litrů dezinfekce pro letní tábory a 

sportovní soustředění, distribuci si zajistí sám, včetně podpisu statutárního zástupce 

SDH na darovací smlouvě 

p. Foldová: 

➢ Podala informaci k dezinfekci na tábory z SH ČMS Praha, citace: 

➢ Dnes, 16.6.2020 se podařilo zajistit distribuci desinfekce pro TÁBORY kolektivů 

mladých hasičů. Tímto upřímně děkuji starostům KSH, ÚHŠ a ČRDM za skvělou 

spolupráci při převozu do krajů. 

➢ Poděkování náleží rovněž firmě KOFOLA a.s., která nám poskytla 20 000 ks obalů a 

zejména SPŠCH v Pardubicích za bezplatnou výrobu a stáčení desinfekce do obalů. 

➢ Část desinfekčního materiálu byla věnována dalším mládežnickým spolkům, pro které 

distribuci zajistila Česká rada dětí a mládeže. 

➢ Děkuji velmi všem zúčastněným. 

➢ Monika Němečková 

➢ Tato dezinfekce bude distribuována prostřednictvím KSH!!! Pořadatelé letních 

táborů budou vyzváni k vyzvednutí tohoto materiálu 



 

p. Holeček: 

➢ Rada ochrany obyvatelstva připravuje cvičení ve spolupráci s HZS Pk, o konkrétním 

námětu a termínu konání bude VV včas informován 

 

p. Slach a p. Foldová: 

➢ Činnost okrsku Plasy byla obnovena 12. června jednáním okrskové valné hromady 

➢ Připravuje se taktické cvičení s předběžným návrhem na vyhledávání osob a ve 

spolupráci s kynology z SDH Horní Bříza 

 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení VV z 26. 5. 2020 

- Informace o činnosti z jednotlivých okrsků 

- Stav finančních prostředků OSH k 23. 6. 2020 

- Stav v odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích ze sborů a okrsků za rok 2019 

- Stav v registraci sportovců v Rejstříku sportu 

- Informaci o zajištění dezinfekce pro tábory p. Suchým a dále informaci o zajištění 

dezinfekce přes SH ČMS Praha 

- Nové vedení SDH Bezvěrov, zvolené na mimořádné valné hromadě 21. 6. 2020 

- Jednání výkonného výboru OSH PS – středa, 9. 9. 2020, 17hodin, kancelář Plzeň 

- Uzavření kanceláře OSH z důvodu čerpání řádné dovolené, a to v období od 1. do 17. 

července 2020 – v naléhavých případech kontaktovat starostku a náměstky 

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Eksteina a p. Holečka 

- Rozdělení účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje: 75% SDH a okrsky, 25% OSH 

- Rozpočet na nákup cen pro soutěž POODM 7.000,-- Kč 

- Předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Rochlov, Brdo-Hrádek, Hradecko a 

Obora 

- Nákup batůžků pro všechny zúčastněné hlídky zahajovacího závodu 48. ročníku hry 

Plamen, konaného v říjnu 2019 v Tlučné 

- Vyúčtování finančních příspěvků za soutěž „O čestnou standartu OSH“ z jednotlivých 

okrsků do 31. 8. 2020 

 

VV OSH Plzeň – sever ruší: 

- Pro rok 2020 vyhodnocení soutěže „O čestnou standartu OSH“  

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• Přeposlat seznam SDH, kde neproběhla registrace sportovců všem členům VV – 

neprodleně 

• Po podpisu smlouvy o účelové dotaci z rozpočtu PK svolat vedení OSH  



• Připravit průkazy a diplomy pro schválená okresní vyznamenání a následně návrhy na 

vyšší vyznamenání odeslat na kancelář KSH Pk – termín do 30. 6. 2020 

• Ve spolupráci s p. Šilhánkovou zajistit nákup cen do soutěže Požární ochrana očima 

dětí a mládeže – termín do 31. 8. 2020  

• Odeslat na kancelář SH ČMS Praha dokumentaci z mimořádné valné hromady SDH 

Bezvěrov – termín neprodleně 

p. Severovi: 

• Zveřejnit výsledky okresní soutěže POODM, včetně nejlepších prací na webu OSH – 

termín do 26. 6. 2020 

p. Suchému a p. Fránovi: 

• Připravit jmenovitý seznam hlídek na zahajovacím kole 48. ročníku hry Plamen za 

účelem nákupu batůžků – termín do 3. 7. 2020 

p. Fránovi: 

• Vystavit fakturu za stravování při květnovém a červnovém jednání VV – termín                        

do 30. 6. 2020 

p. Hanusovi Fr.: 

• Prověřit možnost konání 11. setkání ZH a funkcionářů OSH PS v měsíci říjnu nebo 

listopadu v Manětíně – termín do 9. 9. 2020  

 

Závěrem popřála starostka všem pěkné letní dny! 

 

 

Zapsala: 

Alena  F o l d o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ondřej  H o l e č e k, v.r.      Luděk  E k s t e i n, v.r. 

 

 

 

 

 


