
Z á p i s 

z jednání vedení OSH Plzeň – sever, konané dne 6. 10. 2020 

v kanceláři OSH Plzeň – sever, Kollárova 32 

 

Přítomni: p. Foldová, p. Melichar, p. Česánek, p. Hanus K., p. Severa, p. Suchý, p. Kapitán 

     p. Cízl 

Omluven: p. Holeček 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová 

Vzhledem k opatřením MZ ČR a Usnesení Vlády ČR nebylo svoláno řádné jednání orgánu 

OSH PS – výkonný výbor, proto se sešlo pouze vedení OSH. 

 

1) Diskuse k plánu práce VV pro měsíce listopad a prosinec: 

- Listopad: termín dle uvolnění opatření bude včas oznámen 

➢ Zhodnocení shromáždění delegátů SDH 

➢ Dotace MŠMT ČR a účelová dotace Plzeňského kraje 

➢ Organizační záležitosti 

- Prosinec: termín dle uvolnění opatření bude včas oznámen 

➢ Příprava plánu práce na rok 2020 

➢ Rozpočet pro rok 2021 

➢ Kontrola hospodaření 2020 

➢ Organizační záležitosti 

 

2) Organizační záležitosti: 

➢ Pokud bude dostatek finančních prostředků z účelové dotace Pk zakoupí OSH 

figurínu AMBU MAN – nabídku zajistí vedoucí OR OO p. Holeček 

➢ Pojištění vedoucích MH a dorostu – smlouva se v letošním roce neaktualizovala, 

návrh, aby celé pojištění uhradilo za všechny pojištěné vedoucí a instruktory 

OSH – schváleno 

➢ P. Suchý předložil OZ zahajovacího kola hry Plamen, které projednal aktiv VM, 

který se konal 5. 9. 2020. OZ bylo schváleno, závod proběhne 10. 10. 2020 ve 

sportovním areálu Obce Líně, přihlašování družstev probíhá přes portál 

prihlasky.dh.cz, organizačně a technicky spolupracuje SDH Líně (stravování 

apod.), všechny zúčastněné děti obdrží potravinový balíček a bude zajištěn pitný 

režim formou teplého čaje 

➢ Návrh OR mládeže, která své jednání uskutečnila 28. 9. 2020 v HZ Město 

Touškov, aby se pro letošní rok v podmínkách přidělení dotace Plzeňského kraje 

odpustil požadavek na splnění vzdělávacího programu SH ČMS v oblasti 

mladých hasičů, tzv. odborky – schváleno 

➢ P. Suchý informoval, že se on a p. Polcar přihlásili na školení pro udělení 

kvalifikačního stupně I. a p. Frána na obnovu – bereme na vědomí 

➢ Předložena žádost o udělení stužek za věrnost pro členy SDH Vejprnice – 

schváleno 

➢ Podány informace z jednání VV KSH Pk – prozatím bylo odloženo shromáždění 

delegátů OSH, které se mělo konat 17. 10. 2020 v Lužanech 



➢ P. Cízl – jednání OKRR je naplánováno na 15. 10. 2020, pokud to dovolí 

Opatření ke shromažďování osob 

➢ Ceny pro zúčastněné děti v soutěži POODM budou do školských zařízení a SDH 

doručeny do 31. 10. 2020 – ceny zajistí kancelář OSH 

➢ P. Foldová informovala o přidělení dotace MŠMT ČR v oblasti sportu – po 

dohodě s vedoucím OR mládeže bude zakoupena kladina pro MH, lavička pro 

disciplínu PÚ CTIF a 2 ks džberových stříkaček – vybavení MTZ OSH, dále se 

pokusíme zakoupit vzduchovku 

➢ Dále bylo opětovně zdůrazněno, že termín pro odevzdání vyúčtování dotace Pk 

je do 31. 10. 2020 a na VA MTZ SDH z dotace MŠMT do 5. 11. 2020 

➢ P. Foldová informovala o vystavení dekretů o zvolení členů VV a OKRR, po 

podpisu všech členů volební komise budou dekrety předány, dále informovala o 

předání Zprávy ze SD SDH jak na SH ČMS Praha, tak na KSH Pk  

 

U S N E S E N Í 
 

Vedení OSH bere na vědomí: 

- Opatření SH ČMS, Usnesení Vlády ČR k současné epidemiologické situaci 

- Informace vedoucího OR mládeže k zahajovacímu kolu hry Plamen 

- Informace z KSH Pk 

- Zaregistrování p. Suchého a p. Polcara pro zkoušky KS I. A obnovy KS I. P. Frány 

 

Vedení OSH schvaluje: 

- Plán činnosti výkonného výboru na období listopad a prosinec 2020 

- OZ zahajovacího kola hry Plamen, datum konání 10. 10. 2020 – Líně, včetně 

potravinových balíčků a pitného režimu pro zúčastněné děti 

- Proplacení celého pojistného za odpovědnost vedoucích a instruktorů MH a dorostu za 

rok 2020 

- Nákup kladiny pro MH, lavičky pro PÚ CTIF, 2 ks džberových stříkaček, eventuálně           

1 ks vzduchovky z dotace MŠMT ČR 

- Požadavek OR mládeže, týkající se odpuštění plnění podmínky pro přiznání finančního 

příspěvku z dotace Pk – plnění vzdělávacího programu SH ČMS – odborky 

- Stužky za věrnost pro členy SDH Vejprnice 

 

Vedení OSH ukládá: 

➢ P. Šilhánkové a p. Foldové: 

- zajistit ceny za soutěž POODM do 31. 10. 2020 s následným předáním do školských 

zařízení a SDH 

➢ p. Suchému:  

- zajistit objednání MTZ – kladina, lavička CTIF, džberové stříkačky, event. Vzduchovka 

– do 31. 10. 2020 

➢ p. Holečkovi: 

- připravit nabídku na figurínu AMBU MAN – do 31. 10. 2020  

 

Zapsala: 

Alena  F o l d o v á, v.r. 


