
Z Á P I S 

z jednání vedení OSH Plzeň – sever, konané dne 17. května 2021 

v kanceláři OSH, Kollárova 427/32 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Melichar, p. Severa a p. Holeček 

 

Program jednání: 

1) Hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2021 

2) Informace o hlasování per rollam – účetnictví 2020 

3) Informace k odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích za rok 2020 

4) Organizační zabezpečení OK hry Plamen + rozpočet 

5) Informace z KSH Plzeňského kraje 

6) Informace z SH ČMS Praha 

7) Informace k dotacím 

8) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. 

 

Ad 1) Hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2021 

Podklady připravila pracovnice kanceláře p. Šilhánková. Podle analytické výsledovky 

z účetního programu byly náklady za 1. čtvrtletí 221.tis. Kč a výnosy 445tis. Kč. Úcetnictví je 

vedeno řádně a svědomitě. 

Bankovní účet k 17. 5. 2021 980.013,01 Kč 

Pokladna k 30. 4. 2021 4.746,00 Kč 

Přítomný předseda OKRR p. Cízl do konce května svolá jednání rady, která provede kontrolu 

hospodaření OSH. 

 

Ad 2) Hlasování per rollam k účtu za rok 2020 

Hlasování probíhalo elektronickou cestou v období 1. 4. – 15. 4. 2021. Podle zjištění kanceláře 

OSH mělo v době hlasování platný mandát 130 představitelů SDH. Z tohoto počtu se hlasování 

zúčastnilo celkem 106 představitelů, tj. bylo odesláno 106 platných hlasů. Tím bylo 

hospodaření OSH za rok 2020 schváleno. Zápis z hlasování byl odeslán na jednotlivé sbory a 

rovněž byl zveřejněn na webových stránkách OSH. 

 

Ad 3) Přehledy o majetku a závazcích za rok 2020 

Tabulkový přehled o odevzdaných dokumentech byl zveřejněn na webu OSH, některé sbory 

do dnešního dne Přehledy neodevzdaly. Tento dokument je povinností každého 

registrovaného sboru již 4 rokem odevzdávat, i v případě, že sbor nebo okrsek nemá žádný 

majetek nebo finanční hotovost!!! 

Upozornění – objevily se opětovné nedostatky: např. finanční hodnoty se uvádějí vždy 

v tisících korunách, chybí přesný název a adresa daného spolku, chybí datumy.  



Je třeba, aby na to starostové sborů v budoucnu dohlédli, aby se tyto nedostatky neopakovaly. 

Sbory nebo okrsky, které Přehledy neodevzdaly do 30. 4. 2021 mají poslední možnost tak 

učinit nejpozději do 31. 5. 2021!!! Dokument je nutné odevzdat na kancelář OSH vždy 

v originále buď osobně nebo poštou – s podpisem starosty SDH a BEZ RAZÍTKA sboru!!! 

 

Ad 4) OZ hry Plamen + rozpočet akce – informace podal vedoucí OR mládeže p. Suchý 

Předložené organizační zabezpečení bylo přítomnými členy vedení schváleno tak, jak bylo 

předloženo. 

Soutěž se uskuteční v sobotu 22. května 2021 v areálu Brabcovna v Mrtníku. 

Při plánování ORM vycházela z doporučení ústřední ORM: 

- Nutné před začátkem soutěže předložit testování všech účastníků – jak soutěžících, 

vedoucích kolektivů, rozhodčích i technické čety, zdravotní služba je zajištěna 

- Soutěžit bude pouze kategorie starší, počet disciplín bude v našem případě pouze 

jedna a to požární útok, především z ohledem na to, že jsme v loňském roce zahájili 

ročník 2020/2021 ZPV a ŠPD 

- Dle přihlášek se do závěrečného kola přihlásilo 12 družstev 

- Technicky a organizačně je soutěž zajištěna, ve středu 19. 5. na jednání ORM bude vše 

konkrétně domluveno  

- Rozpočet navržen: pro technické zabezpečení, ceny a pitný režim 25tis. Kč, testování 

15 tis. Kč, rezerva 5 tis. Kč – přítomnými členy vedení schváleno 

p. Suchý informoval o předání dokumentace k vedoucím mládeže a kolektivům od p. Frány, 

zajistí ještě doručení Registračních listů kolektivů na kancelář OSH, a to do 30. 6. 2021 

 

Ad 5) Informace z KSH Plzeňského kraje 

29. dubna 2021 proběhlo shromáždění delegátů OSH v Lužanech. Jednání bylo standartně 

zabezpečeno, za naše OSH se zúčastnili: p. Foldová, p. Melichar, p. Holeček, p. Hanus, p. 

Severa, p. Suchý a náhradník p. Kapitán. 

Byly provedeny volby nových funkcionářů a členů výkonných orgánů: 

Starosta KSH Pk – p. Josef Černý (OSH Plzeň – jih) 

Náměstkové – p. Josef Veith (OSH Klatovy) a p. Václav Sladký (OSH Domažlice) 

Předseda KORR – p. Václav Lašek (OSH Klatovy) 

Členové VV za naše OSH – p. Alena Foldová a p. Ondřej Melichar 

Krajská ORM – za naše OSH p. Jan Suchý 

Krajská ORR – za naše OSH p. Kamil Hanus 

Krajská ORP – za naše OSH p. Dušan Jílek 

Krajská OROO – za naše OSH p. Ondřej Holeček 

Nominace na člena VV SH ČMS – p. Alena Foldová (volba proběhne na sjezdu SH ČMS) 

 

Ad 6) Informace z SH ČMS 

24. dubna se konalo jednání starostů OSH v Brně, kterého se z důvodu nemoci nezúčastnila 

starostka OSH. Dokumenty k projednávání byly všem zaslány elektronicky předem, takže se 

vznášely pouze připomínky, následně bylo schváleno hospodaření za rok 2020, zpráva ÚKRR, 

Výroční zpráva za rok 2020, rozpočet na rok 2021, přípravy na VI. sjezd SH ČMS 

Sjezd by se měl konat 9. července 2021 v Brně na výstavišti. 



Zápisy z výkonných výborů SH ČMS jsou zveřejněny na webu www.dh.cz. 

Jednání starostů OSH před sjezdem je naplánováno na pátek 28. května 2021 s místem konání 

kino Přibyslav. 

 

Ad 7) Informace k dotacím 

10. května 2021 byla podána žádost na Plzeňský kraj, která byla přijata a pro letošní rok je 

přiděleno našemu OSH 339tis. Kč a to za podmínky, 70% do SDH, 30 % pro OSH. Koncem 

května by Zastupitelstvo Pk mělo tuto dotaci schválit, následně bude podepsána smlouva a 

bude následovat okamžitá informace do sborů s tím, za jakých podmínek a v jaké výši budou 

moci sbory žádat o tyto finanční prostředky. 

Dotace MV ČR pro práci VV a odborných rad (kromě OR mládeže) - 18tis.Kč 

Dotace MŠMT vzdělávání VM, VA SDH, provoz OSH a MTZ SDH, mzdy – 146tis.Kč 

 

Ad 8) Organizační záležitosti 

- Předložena informativní zpráva OR ochrany obyvatelstva – písemně zaslal vedoucí rady 

p. Holeček 

- Předloženy výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže – písemně zaslal 

vedoucí rady p. Severa, návrh na rozpočet pro nákup cen 5tis. Kč - schváleno 

- Výroční zpráva SH ČMS – bude přeposlána na členy výkonného výboru, jinak je ke 

stažení na www.dh.cz 

- Nabídka antigenních testů od firmy v Opavě – bude přeposlána na vedoucí kolektivů 

MH a dorostu 

- Úřední dny kanceláře OSH – do konce května home office, od 1. 6. bude kancelář mít 

úřední dny vždy v pondělí ( 8,00 – 14,00) a ve středu (8,00 – 15,30) , důrazné 

upozornění na dodržování úředních dnů!!! 

- Diskuse nad svoláním řádného jednání VV, pokud to epidemiologická situace a 

následně rozvolnění dovolí, je jednání naplánováno na čtvrtek 10. června 2021 do 

centra Caolinum v Nevřeni od 18ti hodin 

- Návrhy na vyznamenání z jednotlivých SDH tak, jak byly v průběhu prosince 2020 a 

následně února 2021 schváleny, jsou připraveny k vyzvednutí na kanceláři OSH po 

předchozí domluvě s p. Šilhánkovou 

 

U S N E S E N Í: 

 
Vedení OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Informace o hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2021 

- Stav bankovního účtu OSH k 17. 5. 2021 a stav pokladny k 30. 4. 2021 

- Zápis z hlasování per rollam k hospodaření OSH za rok 2020 

- Informace k odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích za rok 2020 

- Informace z KSH Plzeňského kraje 

- Informace z hlavního spolku SH ČMS 

- Informace k dotacím MV, MŠMT a dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

- Informace i OR ochrany obyvatelstva 

- Informace o výsledcích soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM) 

http://www.dh.cz/
http://www.dh.cz/


- Předání dokumentace rady mládeže mezi p. Fránou a p. Suchým s tím, že do 30. června 

2021 budou na kancelář doručeny Registrační listy kolektivů MH za minulé roky 

- Práci z domova (tzv. home office) pracovnice kanceláře p. Šilhánkové do konce května 

2021 a následně v neúředních dnech od 1. června 2021 

-  

 

 

Vedení OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Organizační zabezpečení OK hry Plamen, 22. 5. 2021 v Mrtníku 

- Rozpočet OK hry Plamen ve výši 45tis. Kč 

- Rozpočet pro nákup cen při soutěži POODM ve výši 5tis. Kč 

- Úřední hodiny kanceláře OSH od 1. června 2021 takto: 

➢ Pondělí 8,00 – 14,00 hodin 

➢ Středa   8,00 – 15,30 hodin 

 

 

Vedení OSH Plzeň – sever ukládá: 

Starostce p. Foldové: 

- Rozeslat elektronickou cestou na členy VV Výroční zprávu SH ČMS 

- Rozeslat elektronickou cestou nabídku antigenních testů od fi z Opavy 

- Sledovat rozvolňování epidemiologické situace a pokud to bude možné, svolat na 

čtvrtek 10. června 2021 řádné jednání výkonného výboru, předběžně domluveno 

Centrum caolinum v Nevřeni 

Vedoucím odborných rad: 

- Svolat jednání svých rad a následně informovat vedení a výkonný výbor o výsledcích 

jednání – zápisy vždy a pravidelně zveřejňovat na webu OSH 

 

 

 

 

Zapsala: 

Alena Foldová, v.r. 

 

 

 

 


