
Z Á P I S 

Z jednání vedení OSH Plzeň – sever, konaném dne 8. prosince 2020 

V kanceláři OSH, Kollárova 427/32 

 
Přítomni: p. Foldová, p. Melichar, p. Česánek, p. Kapitán, p. Holeček, p. Suchý, p. Severa 

                p. Cízl 

Omluven: p. Hanus K. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 6. 10. 2020 

2) Čerpání dotací MŠMT, MV ČR a Plzeňského kraje 

3) Inventarizace 

4) Informace k řádným valným hromadám 

5) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení z 6. 10. 2020 

Kontrolou usnesení konstatováno, že úkoly byly splněny. 

 

Ad 2) Čerpání dotací MŠMT, MV ČR a Plzeňského kraje 

Dotace MŠMT ČR: 

➢ SPORT – zakoupena kladina pro MH, lavička CTIF a džberovka. Vyúčtování odesláno 

v termínu 

➢ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH MH A DOROSTU – úhrada stravování při školení, 

nákup kancelářských potřeb a úhrada pronájmu prostor při školení. Vyúčtování 

odesláno v termínu 

➢ PROVOZ OSH – použito na kancelářské potřeby, drobné opravy majetku, bannery, 

kopírování, úhrada internetu – použito 70% z přidělené dotace, 30% vlastní náklady. 

Vyúčtování odesláno v termínu. 

➢ MTZ SDH – čerpaly pouze sbory Chrást a Úněšov – na návrh ORM vedení OSH PS 

schvaluje rozdělení finančních prostředků 

➢ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDH – čerpaly sbory Kožlany, Horní Bělá a Obora – na 

návrh ORM vedení OSH PS schvaluje rozdělení finančních prostředků 

- MTZ a VA SDH byly kontrolovány pracovnicí KSH Pk, vyskytly se nedostatky, 

které bylo nutné neprodleně řešit, pro příští období je třeba přijmout nová 

doporučení a opatření, především v účetnictví sborů tak, aby vše odpovídalo 

dotačním podmínkám a nevznikaly nedorozumění a zbytečné chyby 

- Vyúčtovací formuláře byly v termínu odevzdány na KSH Pk 

➢ MZDOVÉ NÁKLADY – jsou průběžně čerpány a vyúčtování bude provedeno             

k 10. lednu 2021 

Dotace MV ČR: 

➢ Z této dotace byl zakoupen notebook pro odbornou radu ochrany obyvatelstva, nákup 

tonerů, oprava tiskárny ve výši 70%, zbytek 30% činily vlastní náklady 

 

 



Dotace Plzeňského kraje: 

➢ Na základě usnesení VV OSH z 23. června 2020 byla tato dotace k 20. 11. 2020 

vyčerpána v poměru 75% pro SDH a okrsky a 25% pro potřeby OSH 

➢ V současné době se rozesílají darovací smlouvy na pořízený majetek sborů a okrsků, 

účetní doklady, fotografie a další dokumentace je připravována pro skenování a 

následné vkládání do portálu eDotací Plzeňského kraje 

 

K dnešnímu dni je na účtu OSH 638.996,41 Kč a pokladna k 30. 11. – 3.220,-- Kč 

Podrobný přehled čerpání finančních prostředků ze všech přidělených dotací po položkách byl 

předmětem jednání vedení – vše bylo bez připomínek. 

 

Ad 3) Inventarizace 2020 

Vedení OSH jmenuje inventarizační komisi ve složení: 

- Vedoucí komise: p. Jan Suchý 

- Členové komise: p. Česánek, p. Holeček 

- Podklady pro inventuru zajistí kancelář OSH: p. Šilhánková a p. Foldová 

- Fyzickou kontrolou majetku OSH, uloženého u SDH Úněšov, Všeruby, Horní Bělá 

a Ledce zajistí p. Suchý do 13. ledna 2021 

 

Ad 4) Informace k řádným valným hromadám (ŘVH) 

Doporučení, jak postupovat při přípravách řádných valných hromad v období listopad 2020 až 

leden 2021, bylo rozesláno přes starosty okrsků a členy VV všem představitelům sborů a okrsků 

již 22. 11. Rovněž je zveřejněno na aktuální stránce webu – oshps.cz. Tímto doporučením je 

třeba se řídit a nadále důsledně sledovat veškerá nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví 

ČR.  

ŘVH lze připravovat tak, jak je ve sborech a okrscích zvykem, bohužel se nebudeme moci 

v plném počtu členů scházet, prozatím platí 10 osob uvnitř! Po diskusi ve vedení doporučujeme 

ve sborech a okrscích písemně zpracovat krátké informativní zprávy ze všech oblastí činnosti 

(represe, mládež, prevence apod.), Tyto zprávy pak doručit všem členům např. v období, kdy 

byla plánována ŘVH. Delegace na ŘVH z řad členů vedení i výkonného výboru nebudou 

v tomto případě možná!!! 

Pokud se epidemická situace zlepší a bude možné se scházet ve vyšším počtu, ŘVH mohou 

proběhnout za dodržení všech hygienických opatření.  

 

Ad 5) Organizační záležitosti: 

p. Foldová: 

• 7. 12. 2020 byla na účet OSH připsána další splátka půjčky KSH Pk ve výši 9 tis. Kč, 

v listopadu byl podepsán dodatek k zápůjční smlouvě, že celá částka bude do konce 

roku 2023 splacena. Splatit tedy zbývá 29.760,-- Kč 

• Informace o hlasování PER ROLLAM (Per rollam označuje způsob rozhodování 

statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění 

jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků) 

- jedná se o Jednací řád pro hlasování per rollam 

- dodatek č. 1 Jednacího a volebního řádu  

- změnu Stanov SH ČMS 

- všechny texty byly přítomnými prostudovány a bylo doporučeno, aby starostka 

odeslala hlasovací lístek emailem s tím, že s předloženými návrhy souhlasíme 



• projednány dohody o provedení práce (DoPP) pro správce webu OSH p. Koláře na rok 

2021 ve stejné výši jako v roce letošním, tj. 125 hodin/rok a celkovou odměnu 10tis. 

Kč, vyplaceno ve dvou splátkách a DoPP pro starostku OSH p. Foldovou na 25hodin 

měsíčně s odměnou 3tis. Kč pro zajištění evidence SDH, členů, vyznamenání a přípravy 

okresních jednání – schváleno 

• předložená vyznamenání: 

- SDH Křelovice – schváleno, bohužel v plánovaném termínu ČU KSH Pk nebude 

možné udělit vzhledem k tomu, že VV ani vedení KSH Pk nemá plánováno prozatím 

žádné jednání 

- SDH Chrást – schváleno 

- SDH Bučí – schváleno, vedením OSH uloženo výboru sboru SDH Bučí dopracovat 

návrhy na udělení medaile Za mimořádné zásluhy pro pány Dolejše, Sedláka, 

Janouškovce st. – vzhledem k tomu, že sbor žádá vysoké spolkové vyznamenání, je 

třeba vypsat o jmenovaných více informací a doporučujeme také ke každému členu 

vyjádření obce – tyto tři návrhy vrátit do sboru – zodpovídá p. Foldová 

• Ceny pro POODM jsou připraveny, ale vzhledem k situaci ve školských zařízeních 

nebyly doposud předány 

• Plán práce VV bude starostkou OSH připraven a do 15. 12. rozeslán k připomínkám 

všem členům VV 

• Vedoucím odborných rad uloženo, aby do 15. 1. 2021 zpracovali plány práce a 

předložili je ke schválení VV nebo vedení OSH 

• Pracovnice kanceláře p. Šilhánková bude od 17. do 31. 12. 2020 čerpat řádnou 

dovolenou – bereme na vědomí, bude zveřejněno na webu OSH 

 

Pro všechny členy VV a odborných rad byl kanceláří OSH pořízen diář s logem SH ČMS a 

názvem našeho OSH, jednotliví vedoucí OR a náměstci, včetně starostky zajistí předání všem 

členům okresních orgánů. Vedoucím OR doporučeno, aby uskutečnili jednání rad, dle možností 

(písemně, video konference, apod.). 

Byly zakoupeny knihy POMPIÉŘI, POŽÁRNÍCI A HASIČI autora Josefa Nitry a Hasičské 

čtení 2020 – tyto knihy byly zabaleny a včetně PF 2021 budou jednotlivými členy vedení OSH 

předány všem hasičům s titulem Zasloužilý. Je to výraz poděkování za jejich práci a podporu 

hasičského dění nejen na našem okrese. 

 

U S N E S E N Í: 
 

Vedení OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu plnění usnesení z 6. 10. 2020 

- Čerpání dotací MŠMT, MV ČR a dotace Plzeňského kraje 

- Informace k přípravám řádných valných hromad 

- Čerpání řádné dovolené pracovnice kanceláře p. Šilhánkové od 17. do 31. 12. 2020 

- Stav finančních prostředků na běžném účtu a v pokladně OSH 

 

Vedení OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- Inventarizační komisi ve složení: vedoucí p. Suchý, členové p. Česánek a p. Holeček 

 

 



Vedení OSH Plzeň – sever doporučuje: 

- Všem představitelům SDH a okrsků důsledně dodržovat veškerá opatření 

Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR v souvislosti s epidemickou situací, 

především co se týká shromažďování osob v důsledku příprav řádných valných 

hromad sborů a okrsků a řídit se vydaným doporučením, které je zveřejněno 

na webu OSH na aktuální stránce 

- Starostce p. Foldové hlasovat per rollam s vyjádřením „souhlasím“ ohledně změn 

Jednacího a volebního řádu a Stanov SH ČMS 

- Vedoucím odborných rad, aby do konce roku 2020 svolali jednání rad dle aktuálního 

opatření nebo jiným způsobem (korespondenčně, video prezentací, apod) a zápis 

zveřejnili na webu OSH ve svých sekcích 

 

Vedení OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Rozdělení dotací MŠMT ČR v oblasti MTZ a VA SDH tak, jak bylo předloženo 

radou mládeže 

- DoPP na rok 2021 pro p. Pavla Koláře a p. Alenu Foldovou 

- Vyznamenání pro SDH Křelovice, Chrást a Bučí 

 

Vedení OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• Do termínu 15. 12. 2020 odeslat hlasování PER ROLLAM 

• Odeslat výboru SDH Bučí k dopracování návrhy na udělení medaile Za mimořádné 

zásluhy – do 18. 12. 2020 

• Připravit plán práce výkonného výboru OSH na rok 2021 – do 31. 12. 2020 

• Zveřejnit PF 2021 na webu OSH, v písemné podobě jej rozeslat jednotlivým subjektům, 

které s námi v letošním roce spolupracovali – do 16. 12. 2020 

 

Náměstkům a vedoucím odborných rad OSH: 

• Předat diáře členům VV a OR a knihy Zasloužilým hasičům dle rozdělovníku 

• Připravit plány práce jednotlivých odborných rad na rok 2021 - do 15. 1. 2021 

 

 

Příští jednání vedení (případně výkonného výboru) bude konáno na základě aktuálních 

epidemických opatření!!! 

 

 

 

Zapsala:  

Alena  F o l d o v á, v.r. 


