
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

                    dne 11. února 2020 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Holeček, Ing. Musil  

Nepřítomni: p. Holota, p. Sak 
 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 14. 1. 2020 

2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2019 

3) Hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků 

4) Konečná zpráva inventarizační komise – inventura za rok 2019 

5) Zajištění a příprava školení vedoucích MH 

6) Zpráva OR represe – aktiv velitelů 

7) Příprava Výroční zprávy za rok 2019 

8) Termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

9) Závěrečná zpráva o účelové dotaci PK za rok 2019 

10) Informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů 

11) Organizační záležitosti 

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

přítomnými členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu: p. Ekstein a p. Severa – 

přítomnými členy VV schváleno. 

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání dne 14. 1. 2020 - provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2019 

Informaci podala p. Foldová: 

- k dnešnímu dni jsou členské příspěvky zaplaceny od 129 SDH, chybí pouze SDH Sedlec, 

řeší se s Obecním úřadem Sedlec 

- Hlášení o činnosti za rok 2019 – chybí SDH Sedlec 

- dokumentace z valných hromad je mnohdy chybně vypsaná, někteří funkcionáři 

dokumenty doslova naškrabali, objevily se opět podpisy černou tužkou, vše bylo a je 

průběžně řešeno s jednotlivými sbory 

- veškeré dokumenty pro spolkový rejstřík musí být odevzdány na SH ČMS Praha 

bezchybně vyplněné, a to do 28. 2. 2020, vzhledem k tomu, že některé sbory ještě 

nevrátily přepracované dokumenty a některé je neodevzdaly vůbec, je třeba dokonce 

příštího týdne, tj. do 21. 2. 2020 vše dořešit 

- je s podivem, že na dokumentu Zpráva z VH někde chybí revizor a také delegát na 

shromáždění delegátů SDH do Všerub, na druhou stranu některé sbory vypsaly i 



delegátů 5, a to i přesto, že byl shromážděním představitelů SDH v listopadu 2019 

schválen klíč účasti 1 SDH = 1 delegát, je třeba na to při okrskových valných hromadách 

důrazně představitele sborů upozornit, kulturní dům ve Všerubech má omezenou 

kapacitu!!! 

 

Ad 3) Hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků 

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

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

delegace na ŘVH okrsků, které jsou zveřejněny na webu OSH. Za zveřejnění zodpovídá 

starostka p. Foldová. 

Ad 4) Konečná zpráva inventarizační komise – inventura za rok 2019 

P. Ekstein přednesl Zprávu inventarizační komise, která je přílohou tohoto zápisu. 

P. Šilhánková: informovala o stavu peněžních prostředků: 

• stav pokladny k 11. 2. 2020 : 10.570,- Kč 

• stav bankovního účtu k 11. 2. 2020: 1.081.244,41 Kč 

Ad 5) Zajištění a příprava školení vedoucích MH 

P. Frána oznámil termín školení vedoucích mládeže, který se bude konat ve dnech 7. - 8. března 

v KD Manětín,  8. 3. v odpoledních hodinách proběhne aktiv vedoucích mládeže. 

Ad 6) Zpráva OR represe – aktiv velitelů 

P. Hanus K. oznámil termín konání aktivu velitelů, který se uskuteční dne 11. března 2020 v CC 

Nevřeň. 

Ad 7) Příprava Výroční zprávy za rok 2019 

Podklady pro Výroční zprávu zašlou všichni vedoucí odborných rad, doplněné 2-3 fotografiemi 

do 21. 2. 2020 na e-mail p. Foldové. 

Ad 8) Termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

Vedoucí OR mládeže oznámil termíny mládežnických soutěží: 

- okresní kolo hry Plamen se uskuteční 23. - 24. května ve spolupráci s SDH Mrtník a 

okrskem Dolní Bělá 

- krajské kolo hry Plamen ve dnech 12. - 14. června pravděpodobně ve Stodě  

- krajské kolo dorostu dne 20. června 2020 v Tachově nebo ve Stříbře, místo konání bude 

upřesněno 

- Memoriál V. Fránové – 9. května na CPS Košutka Plzeň 

Ad 9) Závěrečná zpráva o účelové dotaci PK za rok 2019 

Závěrečná zpráva o vyúčtování účelové dotace PK byla předložena v řádném termínu do 30. 1. 

2020. Veškeré doklady byly pracovnicí kanceláře a starostkou OSH vloženy do eDotací 

Plzeňského kraje. 24. ledna byla vrácena na účet PK nevyčerpaná dotace, přidělená na krajské 

kolo v požárním sportu v r. 2019. 



Ad 10) Informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů SDH 

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

program jednání s pozvánkou pro delegáty, návrh delegačního lístku a lístku hosta. 

VV schvaluje pozvánku, delegační lístek a lístek hosta na SD 2020. Tisk zajistí kancelář OSH a 

reklamní agentura SLUGGE. Rozeslání pozvánek na jednotlivé delegáty a hosty zajistí kancelář 

OSH. 

Návrhy na nové kandidáty do VV a odborných rad a hodnotící dotazníky, bude komise 

přijímat pouze na originálních návrzích - tabulkách, zaslaných všem starostům okrsků a 

členům VV, nejpozději do 29. 2. 2020 na kancelář OSH. Na pozdě dodané návrhy nebude 

brán zřetel! Výjimku má okrsek Dolní Bělá, který má termín odevzdání do 9. 3. 2020 

vzhledem ke konání okrskové valné hromady dne 6. 3. 2020. 

Ad 11) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Lomnička – medaile Za zásluhy a SDH 

Tlučná návrh na medaili Za záchranu života - návrhy byly schváleny 

• předložila požadavky na přístupy do centrální evidence SDH, které VV OSH schvaluje 

• předložila VV OSH „Zápis o provedené kontrole dokumentace a hospodaření SDH Hlince“, 

které se zúčastnila s předsedou OKRR p. Cízlem 

• starostka p. Foldová obdržela žádost o příspěvek na podporu Západočeské hasičské ligy, 

VV OSH schvaluje příspěvek ve výši 3 tis. Kč  

• dochází k úpravě úředních hodin kanceláře OSH PS, které budou ve dnech pondělí a 

středa, s účinností od 17. února 2020, aby byl časový prostor na zpracování požadavků 

ze strany sborů, na zpracování administrativy spojené s chodem kanceláře a na 

zpracování účetnictví, po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě je možné 

předání dokumentace v jiné pracovní dny – VV schvaluje 

• ve dnech 2. - 6. března 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené, 

v nutných případech kontaktujte starostku  

• informovala o schůzce starostů OSH s náměstkem hejtmana p. Grünerem, programem 

jednání byla účelová dotace pro rok 2020, výše účelové dotace z rozpočtu Plzeňského 

kraje pro rok 2020 bude v obdobné výši jako v roce 2019, vzhledem k volebnímu roku je 

pro letošní rok rozdělení 70% do sborů a 30% pro potřeby OSH 

• oznámila, že byla předat v pondělí 10. února za OSH PS společně s vedoucím OR ochrany 

obyvatelstva p. Holečkem část charitativní sbírky hraček dětskému domovu v Trnové, 

část sbírky bude věnována do nemocnice a mateřské školky v Plzni  

p. Severa: 

• aktiv OR prevence se uskuteční v CC Nevřeň dne 4. března  

p. Kapitán: 

• aktiv OR historie se po jednání s p. Beranem uskuteční 5. března v HZ ve Zruči a to 

společně s Aktivem Zasloužilých hasičů 



• p. Randa oznámil ukončení svého působení ve funkci vedoucího AZH našeho OSH, 

aktiv si tedy zvolí svého nového vedoucího, pozvánky na aktiv zašle všem ZH s titulem 

p. Foldová 

• informoval o sbírce pro postiženého syna p. Dolejše, člena SDH Třemošná 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 14. 1. 2020 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2020, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2019 a stav v dokumentaci z volebních valných hromad SDH 

- hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků 

- konečnou zprávu inventarizační komise – inventura za rok 2019 

- zajištění a přípravu školení vedoucích MH – 7. a 8. 3. 2020, KD Manětín 

- zprávu OR represe – aktiv velitelů – 11. 3. 2020 CC Nevřeň 

- konání aktivu OR prevence – 4. 3. 2020 CC Nevřeň 

- konání aktivu OR historie a Aktivu ZH – 5. 3. 2020 – HZ Zruč 

- termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

- závěrečnou zprávu o účelové dotaci PK za rok 2019 

- informace organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů SDH 

- zápis o provedené kontrole dokumentace a hospodaření SDH Hlince 

- uzavření kanceláře ve dnech 2. - 6. 3. 2020 z důvodu čerpání dovolené 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu  

p. Luďka Eksteina a p. Petra Severu 

✓ pozvánku s programem, delegační lístek a lístek hosta na SD 2020 

✓ návrhy na vyznamenání pro členy SDH Lomnička a SDH Tlučná  

✓ přístupy do centrální evidence SDH 

✓ příspěvek na podporu Západočeské hasičské ligy ve výši 3 tis. Kč 

✓ úpravu úředních hodin kanceláře OSH PS na dny pondělí a středa, s platností od 17. 2. 

2020 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové:  

• zveřejnění delegací na ŘVH okrsků na webu OSH – neprodleně 

• zveřejnění úředních hodin a čerpání dovolené na webu OSH - neprodleně 

• zajištění výroby propagačního materiálu, včetně delegačních lístků a lístků hosta pro 

SD 2020 – neprodleně 

• všem ZH s titulem odeslat pozvánku na jednání Aktivu do HZ Zruč – do 24. 2. 2020  

 



p. Šilhánkové: 

• zaplatit příspěvek na podporu Západočeské hasičské ligy ve výši 3 tis. Kč – po obdržení 

faktury od ZČHL 

vedoucím odborných rad: 

• dopracovat materiál pro Výroční zprávu za rok 2019 s doplněním 2 – 3 fotografií a 

zaslat ji do 21. 2. 2020 starostce OSH 

všem členům VV:  

• dle určených delegací zúčastnit se valných hromad okrsků 

• na VH okrsků důrazně informovat o usnesení SP z 11/2019, kdy byl schválen klíč účasti 

delegátů takto: 1 SDH = 1 delegát 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  

p. Luděk  E k s t e i n, v.r.        p. Petr  S e v e r a, v.r. 


