
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 5. 10. 2021 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Česánek, p. Holeček, p. Severa, p. Hanus K.,  

Nepřítomni: p. Honzík 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 7. 9. 2021 

2) Příprava Shromáždění představitelů SDH 

3) Informace o průběžném čerpání účelové dotace z rozpočtu Pk 

4) OR prevence – příprava semináře prevence s možností získání odbornosti 

5) OR historie a Aktiv ZH – plánované setkání 

6) Informace z KSH Pk, nominace člena VV SH ČMS a ÚKRR 

7) Organizační záležitosti 

8) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová. Přivítala přítomné a navrhla 

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Luboše Urbánka a p. Alexandra 

Hlaváče – přítomnými členy VV schváleno.  

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH PS 7. 9. 2021 

Kontrolu provedla p. Foldová, konstatováno, že body usnesení byly splněny. 

 

Ad 2) Příprava Shromáždění představitelů SDH 

Starostka p. Foldová informovala o změně konání shromáždění představitelů SDH (původní 

termín 6. 11. 2021), které se uskuteční v KD v Korytech v sobotu 27. 11. 2021.  

Uloženo starostce, aby změnu termínu předem oznámila přes starosty okrsků. Pozvánky na 

jednotlivé sbory budou odeslány elektronickou poštou. Pozvání na jednání obdrží hosté:     

SH ČMS Praha, KSH PK, HZS PK, fi Alerion s.r.o. Brno, Zasloužilí hasiči. 

Program SP SDH: 

1) Kontrola usnesení SD SDH z 19. 9. 2020 

2) Zpráva za období září 2020 – říjen 2021 

3) Zprávy vedoucích odborných rad 

4) Hospodaření OSH za období leden – říjen 2021 

5) Návrh rozpočtu OSH na rok 2022 

6) Zabezpečení řádných valných hromad sborů a okrsků 2021/2022 

7) Ocenění sborů a členů 

8) Diskuse 

9) Usnesení a závěr 

Zástupci firmy Alerion, s.r.o. Brno na tomto shromáždění představí návrh praporu OSH PS. 

Jednotliví vedoucí OR připraví své hodnotící zprávy a zašlou starostce nejpozději 20. 11. 2021. 

Každý představitel obdrží pracovní materiály v podobě zpravodaje a dále drobné upomínkové 

předměty (Hasičské desatero, blok, propisovací tužka). 

 

 

 



 

Ad 3) Informace o průběžném čerpání účelové dotace z rozpočtu Pk, MŠMT 

➢ účelová dotace z rozpočtu Pk pro SDH ve výši 240 tis. Kč - dosud čerpáno 22.859,- Kč 

➢ vyúčtování příspěvku z rozpočtu Pk ze strany SDH a okrsků je nutné odevzdat 

nejpozději do 5. 11. 2021, včetně všech potřebných dokumentů a fotografií 

➢ vyúčtování dotace OSH na letní tábory bylo odevzdáno v řádném termínu dne 30. 9. 

2021 

➢ vyúčtování dotace MŠMT na VA a MTZ ze strany sborů je nejpozději do 22. 10. 

2021, termín odevzdání do kanceláře KSH je do 30. 10. 2021, důrazně upozorňujeme 

všechny žadatele o dotaci o dodržování doporučených postupů účtování a označování 

dokladů, tak jak je popsáno v metodickém pokynu, který naleznete na stránkách 

www.dh.cz 

Ad 4) OR prevence a OR ochrany obyvatelstva – příprava semináře prevence s možností 

získání odbornosti 

Vedoucí obou OR p. Severa a p. Holeček byli předem omluveni z jednání.  

Společný seminář prevence a ochrany obyvatelstva je naplánován na 20. 11. 2021 v Centru 

caolinum v Nevřeni. S obsahovou náplní semináře bude VV seznámen na příštím jednání. 

 

Ad 5) OR historie a Aktiv ZH – plánované setkání 

Okresní aktiv ZH je plánován na čtvrtek 28.10. nebo na sobotu 30. 10. 2021 na zámku 

v Manětíně. Organizačně a technicky zajistí vedoucí AZH p. Fr. Hanus. Po upřesnění datumu 

konání rozešle starostka OSH pozvánky všem ZH. Účast ZH s doprovodem, dále bude pozván 

vedoucí AZH Pk p. Jíra a ředitel HZS Pk brig. gen. Ing. Pavlas. Akce se mohou zúčastnit také 

všichni členové VV. Uloženo p. Hanusovi Fr., aby do 8. 10. 2021 zajistil konečný termín 

setkání, který domluví s kastelánem zámku Manětín. 

SDH Manětín zajistí na akci občerstvení. VV schvaluje rozpočet na tuto akci ve výši 5 tis. Kč. 

 

Ad 6 ) Informace z KSH Pk, nominace člena VV SH ČMS a ÚKRR 

Starostka společně s náměstkem p. Melicharem podali informace z posledního jednání VV 

KSH uskutečněného dne 14. 9. 2021. Důležitá informace - krajské kolo v PS se bude konat 

v Tachově dne 25. 6. 2022, krajské kolo dorostu zajistí OSH Plzeň - jih  dne 18. 6. 2022. V roce 

2023 pak krajské kolo hry Plamen bude pořádat OSH Plzeň-sever, dorost a požární sport bude 

v jednom víkendu, které zajistí OSH Domažlice. Usnesení z tohoto jednání je zveřejněno na 

webu www.kshpk.cz. 

Důležitý úkol pro starostku a starosty jednotlivých OSH z tohoto jednání je nominace člena VV 

SH ČMS a člena ÚKRR. Po diskusi přítomných členů VV a vysvětlení ustanovení stanov  

SH ČMS bylo rozhodnuto takto: členové VV trvají na dodržení nominace starostky  

p. Foldové do VV SH ČMS v souladu, jak s Usnesením SD OSH Plzeň - sever ze dne  

19. 9. 2020, tak s Usnesením shromáždění delegátů OSH Pk v Lužanech dne 29. 4. 2021. 

 

Ad 7) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ stav finančních prostředků OSH k 30. 9. 2021: pokladna 12.633,-- Kč, bankovní účet 

1.080.945,43 Kč 

➢ důrazně připomněla dodržování úředních dnů kanceláře OSH a termínů pro vyúčtování 

všech typů dotací, veškeré záležitosti týkající se přihlašování, odhlašování členů a 

návrhů na vyznamenání vyřizuje starostka!!! 

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


➢ v září navrhla členům VV formou Per rollam zakoupení nové tiskárny z prostředků 

dotace MŠMT-provoz pro OR mládeže, nákup byl členy VV schválen, tiskárna je 

zakoupena a 70% ceny je uhrazeno z dotace MŠMT 

➢ návrh rozpočtu na podzimní kolo hry Plamen ve výši 10 tis. Kč byl členy VV schválen 

➢ návrh na dodatečné upravení podmínek v Organizačním zabezpečení pro 50. ročník hry 

Plamen 2021-2022: přihlášku kolektivu SDH podává kvalifikovaný vedoucí kolektivu 

MH, nepřípustné je, aby podpis na přihlášce do OK hry Plamen podepisoval vedoucí 

MH jiného SDH - přítomnými členy bylo schváleno 

➢ schválení představitelé OSH PS na SP OSH v Dobřanech dne 14. 10. 2021 - v případě, 

že se z pracovních důvodů nebude moci zúčastnit p. Hanus Kamil a Mgr. Urbánek, 

pověřuje VV zastupováním na tomto jednání p. Kapitána 

➢ jednání OKRR je naplánováno na středu 20. 10. 2021 ve 14:30 v kanceláři OSH 

➢ předložila návrhy z SDH Nevřeň, Kožlany, Blatnice a Česká Doubravice - po projednání 

přítomnými členy VV byly schváleny 

➢ další jednání VV je stanoveno na úterý 9. listopadu od 16:30 hodin, místem jednání 

bude kancelář OSH v Plzni 

➢ upravený plán práce VV do konce roku 2021 bude rozeslán členům VV a zveřejněn na 

webu – do 8. 10. 2021 

➢ výjezdní jednání VV společně s členy OR je plánováno na 7. 12. 2021 v hasičské 

zbrojnici v Oboře, žádost vyslovena Mgr. Urbánkovi, aby do příštího jednání oznámil, 

zda toto jednání lze v HZ Obora uskutečnit 

➢ projednány konečné nominace sborů na medaile za pomoc v době pandemie – 

poděkování a medaile budou předány na SP SDH v Korytech 

➢ návrh na udělení medaile Za sport a výcvik pro p. Petra Slacha, Bc. Lucii Benešovou a 

p. Petra Severu – členy VV schváleno 

p. Frána: 

• starosta SDH Všeruby podal osobní podnět na OKRR OSH PS k prověření chybějícího 

příjmového dokladu v účetnictví OSH PS, který byl vystaven v podobě stvrzenky pro 

plátce SDH Všeruby za účast na aktivu vedoucích MH ve Všerubech a dále upozornil 

na celkový nižší příjem za účastníky akce do pokladny OSH PS, příjem měl být dle 

presenční listiny vyšší, podnětem se bude zabývat na svém zasedání OKRR OSH PS 

dne 20. 10. 2021, s čímž je předseda rady p. Cízl srozuměn, následně bude předán 

výsledek členům VV OSH PS před dalším jeho jednáním  

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení z 7. 9. 2021 

• změnu termínu konání SP SDH na 27. 11. 2021 v KD v Korytech 

• informace o průběžném čerpání účelové dotace z rozpočtu Pk 

• setkání Aktivu ZH našeho OSH v Manětíně  

• informaci o plánovaném společném semináři OR prevence a ochrany obyvatelstva 

• informace z KSH Pk 

• jednání výkonného výboru OSH PS – úterý 9. 11. 2021 v 16:30 h v kanceláři OSH 

v Plzni 



• stav finančních prostředků OSH k 30. 9. 2021 

• termín odevzdání vyúčtování dotace MŠMT na VA a MTZ ze strany SDH do 22. 10. 

2021 a termín pro vyúčtování dotace z rozpočtu PK do 5. 11. 2021 – na pozdě došlá 

vyúčtování nebude brán zřetel 

• plánované výjezdní jednání VV OSH společně s členy OR na 7. 12. 2021 v hasičské 

zbrojnici v Oboře 

• osobní podnět p. Frány - starosty SDH Všeruby na OKRR OSH PS k prověření 

chybějícího příjmového dokladu v účetnictví OSH PS a celkový nižší příjem do 

pokladny OSH PS za účastníky na aktivu vedoucích MH ve Všerubech 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Urbánka a p. Hlaváče 

✓ dodatečně změnu v OZ 50. ročníku hry Plamen 2021-2022 

✓ dodatečně nákup nové tiskárny z prostředků dotace MŠMT-provoz pro OR mládeže 

✓ rozpočet na setkání AZH ve výši 5tis. Kč 

✓ rozpočet na podzimní kolo hry Plamen ve výši 10 tis. Kč 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Nevřeň, Kožlany, Blatnice a Česká 

Doubravice  

✓ návrh na udělení medaile Za sport a výcvik pro p. Petra Slacha, Bc. Lucii Benešovou a 

p. Petra Severu 

VV OSH Plzeň – sever pověřuje: 

✓ p. Ladislava Kapitána zastupováním OSH Plzeň - sever na jednání SP OSH 

v Dobřanech dne 14. 10. 2021 v případě, že se z pracovních důvodů nebudou moci 

tohoto jednání zúčastnit schválení představitelé p. Kamil Hanus a Mgr. Luboš Urbánek 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• připravit konečné znění pozvánky na SP SDH 27. 11. 2021 – termín do 9. 11. 2021 

• upravit plán práce VV včetně termínů a tento dokument zaslat členům VV a zveřejnit 

jej na webu OSH – termín do 8. 10. 2021 

• informovat představitele sborů prostřednictvím starostů okrsků o změně termínu SP 

SDH – termín do 8. 10. 2021 

• rozeslat pozvánky na setkání Aktivu ZH v Manětíně – termín do 15. 10. 2021 

• poslat na KSH Pk vyrozumění ohledně nominace člena VV SH ČMS – termín  

do 10. 10. 2021 

vedoucím odborných rad: 

• zprávy o činnosti za období září 2020 – říjen 2021 a zaslat je starostce v termínu  

do 20. 11. 2021 

vedoucímu OR mládeže p. Suchému: 

• zaslat na kancelář OSH seznam nových vedoucích MH a dorostu, kteří složili zkoušky 

5. 9. 2021 nebo si zvýšili kvalifikaci – termín do 11. 10. 2021  

 

 

 

 



vedoucímu AZH p. Hanusovi: 

• zajistit platný termín setkání AZH na zámku v Manětíně: buď 28. nebo 30. 10. 2021  

a datum oznámit starostce – termín do 8. 10. 2021  

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Mgr. Luboš  U r b á n e k, v.r.     Alexandr  H l a v á č, v.r. 

 

 


