
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

                    dne 14. ledna 2020 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Tyc, p. Sak  
 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 10. 12. 2019 

2) Hodnocení ŘVH 

3) Odvody čl. příspěvků na rok 2020 + Hlášení o činnosti 2019 

4) Delegace na ŘVH SDH a okrsků do 8. 2. 2020 

5) Inventarizace 2019 

6) Plány práce OR 

7) Účelová dotace Pk 

8) Informace organizační komise pro SD 2020 

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 10. 12. 2020 – provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Hodnocení ŘVH 

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

nevyskytly zásadní problémy. V některých sborech došlo k výměně funkcionářů. 

Ad 3) Odvody + Hlášení o činnosti za rok 2019 

K dnešnímu dni Hlášení odevzdalo 10 sborů a 16 sborů zaplatilo členské příspěvky na rok 

2020. 

Ad 4) Delegace na ŘVH SDH a okrsků do 8. 2. 2020 

Byly určeny delegace, které jsou zveřejněny na webu OSH. Za zveřejnění zodpovídá starostka 

p. Foldová. 

Ad 5) Inventarizace 2019 

P. Ekstein obešle členy inventarizační komise a upřesní datum konání inventury v termínu do 

konce ledna. P. Fránovi byly předány k odsouhlasení inventarizační sestavy drobného 

majetku (5-40 tis. Kč). 

 

 



P. Šilhánková: informovala o stavu peněžních prostředků: 

• stav pokladny k 31. 12. 2019 : 3.750,- Kč 

• stav bankovního účtu k 14. 1. 2020: 594.203,98 Kč 

Ad 6) Plány práce OR 

Vedoucí OR předložili plány práce a zodpovídají za jejich zveřejnění na webu OSH. 

Ad 7) Účelová dotace Pk 

VV vzal na vědomí vrácení nevyčerpaných finančních prostředků účelové dotace Pk na KK 

v PS ve výši 19.465,- Kč. Vzhledem k velkému množství účetních dokladů a dokumentace 

k vyúčtování účelové dotace Pk bude kancelář z technických důvodů uzavřena v termínu 17.-

22. 1. 2020, aby byl prostor pro elektronické vkládání dokumentů na e-dotace Pk. 

Ad 8) Informace organizační komise pro SD 2020 

p. Petr Slach - předseda organizační komise podal informace o přípravě SD 2020. VV schválil 

rozpočet SD 2020 ve Všerubech ve výši 50 tis. Kč. Rozeslání pozvánek zajistí kancelář OSH. 

Oběd bude zajištěn cca pro 180 lidí v ceně max. 80,-- Kč/porci. Vystoupí mladí hasiči Všeruby 

se zdravicí a Žihelský pěvecký sbor v kulturním programu. OSH zajistí drobné dárky pro děti. 

Květinovou výzdobu zajistí p. Holeček. Volební a Jednací řád zpracuje p. Hanus Kamil. 

Starostka p. Foldová připomněla, že klíč pro SD 2020 schválený na SP v Horní Bělé je 1 SDH 

= 1 delegát!!! Starostové okrsků a členové VV v prosinci obdrželi elektronickou cestou 

hodnotící dotazníky pro stávající funkcionáře OSH a návrhy na nové kandidáty do VV a 

odborných rad. Termín odevzdání je do 29. 2. 2020, výjimku má okrsek Dolní Bělá, který má 

termín odevzdání do 9. 3. 2020 vzhledem ke konání okrskové valné hromady dne 6. 3. 2020. 

Ad 9) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zbůch, SDH Přehýšov, SDH Líně, SDH 

Obora, SDH Jarov, SDH Kaceřov, SDH Hlince – namísto ČU OSH schválena medaile za 10 

let, SDH Brdo - Hrádek – návrhy byly schváleny, ale budou vráceny k dopracování 

• zdůraznila pečlivé a správné vyplnění dokumentů k ŘVH, se kterými pomáhají 

funkcionářům sborů i členové VV 

• předložila žádost SDH Hlince o provedení kontroly hospodaření a dokumentace sboru 

před valnou hromadou, žádost byla postoupena předsedovi OKRR p Cízlovi 

• 15. 2. 2020 se koná 25. reprezentační ples SH ČMS v Benešově, starostka p. Foldová  

obdržela žádost o příspěvek nebo věcný dar do tomboly, VV navrhuje a schvaluje 

příspěvek ve výši 3 tis. Kč 

• oznámila termín konání okresního kola v požárním sportu na stadionu Města Plzně - 

neděle  31. 5. 2020 

K. Hanus:  

• předložil vyhodnocení soutěže o Čestnou standartu OSH, které je zveřejněno na 

webu, VV schvaluje finanční odměnu za umístění v soutěži O čestnou standartu OSH 

pro prvních pět umístění:  1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.500,- Kč, 3. místo 1.000,- Kč, 



4. a 5. místo 500,- Kč, návrhy na změnu pravidel zasílejte do konce února p. Kamilovi 

Hanusovi 

• okrskoví funkcionáři předloží nejpozději do 30. 6. 2020 doklady prokazující nákup 

pohárů, medailí a diplomů tak, aby jim finanční odměna mohla být proplacena – na 

pozdě dodané doklady nebude brán zřetel 

p. Cízl: 

• podal informace z jedná KKRR KSH Pk 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 10. 12. 2019 

- hodnocení ŘVH 

- stav v odvodu členských příspěvků a odevzdaná Hlášení o činnosti za rok 2019 

- delegace na ŘVH SDH a okrsků do 8. 2. 2020 

- stav pokladny k 31. 12. 2019 a stav bankovního účtu k 14. 1. 2020 

- výsledky soutěže O čestnou standartu OSH 

- termín okresního kola v požárním sportu – neděle 31. 5. 2020  

- stav v inventarizaci majetku OSH  

- informace předsedy organizační komise pro přípravu SD 2020 

- informace k účelové dotaci Pk 

- OK pro SD 2020 

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 Zbůch, SDH Přehýšov, SDH Líně, SDH Obora, 

SDH Jarov, SDH Kaceřov, SDH Hlince  

✓ plány práce odborných rad 

✓ příspěvek na 25. reprezentační ples SH ČMS v Benešově ve výši 3 tis. Kč 

✓ vrácení nevyčerpaných finančních prostředků účelové dotace Pk na KK v PS ve výši 

19.465,- Kč 

✓ rozpočet SD 2020 ve výši 50 tis. Kč 

✓ finanční odměnu za umístění v soutěži O čestnou standartu OSH pro prvních pět:  

1. místo 2.000,- Kč, 2. místo 1.500,- Kč, 3. místo 1.000,- Kč, 4. a 5. místo 500,- Kč. 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové:  

• zveřejnění delegací na  ŘVH ve sborech a okrscích na webu OSH – neprodleně 

• zveřejnit tabulku odvodů členských příspěvků po sborech - neprodleně 

• zajistit plakety pro první tři umístěné v soutěži O čestnou standartu a pro ostatní 

diplomy a poděkování – do 31. 1. 2020 



• vrátit do SDH Brdo-Hrádek návrhy na vyznamenání k dopracování – neprodleně 

p. Šilhánkové: 

• zaplatit příspěvek na 25. reprezentační ples SH ČMS v Benešově ve výši 3 tis. Kč - 

termín do 24. 1. 2020 

• zaslat zpět nevyčerpané finanční prostředky účelové dotace ve výši 19.465,- Kč -

termín do 24. 1. 2020 

p. Eksteinovi: 

• obeslat členy inventarizační komise s upřesněním data konání inventury - termín do 

konce ledna 

p. Cízlovi a p. Foldové: 

• zabezpečit účast na kontrole v SDH Hlince a s výsledkem kontroly seznámit členy VV -

termín do 11. 2. 2020 

vedoucím odborných rad: 

• zveřejnit plány práce za jednotlivé úseky činnosti na webu OSH - neprodleně 

všem členům VV: 

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

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

trvalý 

• dle určených delegací zúčastnit se valných hromad sborů a okrsků 

 

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. 


