
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného 

dne 10. května 2022, v kanceláři OSH, Kollárova 32 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Suchý, p. Sak, p. Polcar 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 15. 3. 2022  

2) Zhodnocení SP SDH v Kralovicích 

3) Informace k dotacím MV, MŠMT ČR, NSA a Plzeňského kraje 

4) Organizační a technické zajištění OK hry Plamen 

5) Organizační a technické zajištění OK v požárním sportu 

6) Organizační zabezpečení slavnostního vyhodnocení POODM 

7) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

8) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Jednání se poprvé uskutečnilo v nových 

prostorách po přestěhování kanceláře OSH – adresa je stejná, pouze byla dokumentace a 

nábytek přestěhovány přes chodbu do větších prostor. V současné době máme k dispozici 

kancelář, prostornou zasedací místnost a sklad. Vchod do prostor OSH je ze dvora z Kollárovy 

ulice přímo proti průjezdu – velké bílé prosklené dveře. 

V úvodu jednání bylo poblahopřáno p. Češkovi k jeho významnému životnímu výročí a byl mu 

za OSH předán dárek. 

Přítomným členům VV se představila nová účetní a administrativní pracovnice p. Jitka 

Špelinová, Dis., která do HPP nastoupila 2. května 2022 po odchodu p. Šilhánkové. Nadále 

budou úředními dny kanceláře OSH pondělí a středa dle stanovených úředních hodin. Do 

konce měsíce června bude v pondělí vždy přítomna také starostka p. Foldová. 

Zápis z dnešního jednání provede p. Foldová a ověřovateli zápisu byli schváleni p. Petr Česánek 

a p. Michal Češka. 

 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 15. 3. 2022 

Kontrolu provedla starostka – konstatováno, že body usnesení z březnového jednání byly 

splněny. 

 

Ad 2) hodnocení SP SDH 26. 3. 2022 v Kralovicích 

Jednání bylo dobře připraveno po organizační stránce, pracovnice Městského kulturního 

střediska připravily důstojné zázemí. Účast byla 71%, což se jeví jako standartní účast. Při 

jednání byla předána vyznamenání sborům za pomoc při pandemii COVID 19 a také některým 

členům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní výročí. 

p. Foldová: 

• SP SDH pověřilo vedení a VV k objednání slavnostního praporu OSH, do konce měsíce 

května bude fi Alerion s.r.o. z Brna kontaktována a bude vybrán společně s heraldiky 

konečný motiv praporu 



• Dále informovala, že bude na Nadaci na podporu hasičského hnutí v Přibyslavi podána 

žádost o příspěvek na pořízení slavnostního praporu 

p. Hanus Fr.: 

• Připomínka k hlasování na SP SDH, kde chyběly hlasovací lístky, hlasování bylo podle 

něj nepřehledné, hlasovali i ti, co neměli hlasovací právo, podivil se nad prací 

mandátové komise 

- Odpověď starostky: Hlasovací lístky bohužel zůstaly v kanceláři, omluvila se za 

nedostatek, s předsedou mandátové komise bylo při jednání, a především při 

hlasování konzultováno z předsednického stolu, že někteří přítomní nemají 

hlasovací právo 

• Nelze úkolovat vedení, když není schváleno 

- Odpověď starostky: ano, vedení našeho OSH není oficiálně ustaveno, dnes je 

připravena ustavující listina a členové VV budou v průběhu jednání požádáni o 

vyjádření k ustavení vedení OSH PS 

• Další připomínka zazněla k Výroční zprávě za rok 2021, respektive ke zprávě rady 

historie, výtka, aby se rada historie „nemontovala“ do Aktivu Zasloužilých hasičů, ať si 

sbírají své historické dokumenty, např. razítka apod. 

- Odpověď starostky a vedoucího OR historie: p. Hanus F. jako vedoucí AZH nedodal 

žádnou zprávu za aktiv, a tak ve zprávě OR historie byla krátká zmínka o setkání 

Zasloužilých hasičů v Oranžerii v Manětíně, snad to není tak velký prohřešek a 

členové OR historie jsou i členy Aktivu ZH 

Mgr. Urbánek: 

• Vznesl dotaz, proč na SP SDH nebylo oznámeno ukončení pracovního poměru p. 

Šilhánkové a nebylo ji poděkováno za 3 roky její práce pro OSH 

- Odpověď starostky: ukončení HPP p. Šilhánkové bylo vyřešeno dohodou o 

ukončení pracovního poměru, není to záležitost shromáždění představitelů, ale 

výkonného výboru, p. Šilhánkové bylo 14. 4. 2022 poděkováno a byla jí předána 

květina, všichni členové VV byly na jednání pozváni, bohužel, ne všem se termín 

14. dubna hodil především z důvodu pracovních povinností 

- Veškeré náležitosti k ukončení HPP jsou již vyřízeny 

p. Melichar: 

• Finanční částka schválená SP pro pomoc Ukrajině bude řešena ve spolupráci s HZS Pk, 

bude po konzultaci zakoupen materiál pro ukrajinské hasiče, humanitární pomoc není 

tak aktuální, o dalším bude informovat na příštím jednání 

 

Ad 3) informace k dotacím – podala p. Foldová 

• Dotace MV a MŠMT ČR – měly by být v obdobné výši jako v roce 2021, prozatím 

z hlavního spolku nemáme Dílčí dohody o konečných částkách 

• Dotace NSA – žádost byla z hlavního spolku podána, čeká se na rozhodnutí, jedná se o 

dotace na sportovní činnost mladých hasičů a dospělých sportovců (Plamen, požární 

sport) 

• Dotace Plzeňského kraje – podle dostupných informací i tady by měla být obdobná 

částka jako v roce 2021, nemáme podepsanou smlouvu, výše dotace bude schvalovat až 

Zastupitelstvo Pk 

 

 



Ad 4) zajištění OK hry Plamen 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti p. Suchého stručnou informaci podala p. Foldová.  

Závěrečné kolo 49. ročníku hry Plamen proběhne 28. a 29. května ve sportovním areálu ve 

Všerubech, stravování zajistí místní sbor, hodnocení kronik proběhne 24. 5. na jednání ORM 

Technicky je soutěž zajištěna, byla také opravena okresní PS 12, rozpočet na akci byl již 

minulým jednáním VV schválen. 

Dále p. Foldová připomněla, že na podzim začíná jubilejní 50. ročník hry Plamen, a i naše OSH 

chystá slavnostní setkání bývalých i současných vedoucích mládeže a dorostu, velké setkání 

bude začátkem listopadu organizováno i hlavním spolkem v Přibyslavi. Naše OSH objednalo 

pamětní odznáčky k tomuto významnému jubileu a na návrh OR mládeže bude VV předložen 

seznam těch, kteří tento odznáček na slavnostním setkání společně s diplomem obdrží. 

 

Ad 5) zajištění OK v požárním sportu 

Informace podal vedoucí OR represe p. Hanus Kamil: 

- Okresní kolo v požárním sportu proběhne na našem okrese v neděli 5. června 

v Manětíně, štafeta 4x100m bude uskutečněna ve sportovním areálu ve Žluticích 

- Organizační zabezpečení celé soutěže, včetně soutěže O pohár starostky OSH bude 

dopracováno po jednání OR represe, které se uskuteční příští týden – následně byli 

přítomní členové VV požádáni, aby toto organizační zabezpečení elektronicky 

odsouhlasili – nikdo neměl připomínek 

- Z okrskových soutěží, které již probíhají, do OK může postoupit kdokoliv, počty 

družstev nejsou ze strany OSH omezovány 

- Přes Krajské sdružení hasičů PK bylo rozesláno již OZ krajského kola, které bude 

vítězům OK následně předáno 

Proběhla diskuse k požárnímu sportu jako takovému, kdy je stále menší zájem ze strany 

dospělých sportovců hasičů, bude třeba hledat cesty, jak tento zájem zvýšit. 

 

Ad 6) organizační zabezpečení slavnostního vyhodnocení soutěže POODM 

Informace podal vedoucí OR prevence p. Severa: 

- Vyzdvihl výborné umístění v krajském kole této soutěže, kde máme 13 zastoupení 

z toho 4 práce postoupily až do republikového kola 

- Okresní i krajské výsledky jsou zveřejněny na webu OSH v odkaze rada prevence a 

jsou k nahlédnutí i vítězné práce na okresní úrovni 

- Vyhodnocení proběhne ve čtvrtek 19. května v Centru caolinum v Nevření od 16ti 

hodin, po akci bude možnost prohlídky kaolinového dolu 

- Poděkování zúčastněným školám a sborům, včetně pozvánek na vyhodnocení bylo 

kanceláří OSH odesláno 2. května 

- Ceny pro první tři místa ve všech kategoriích zajišťuje kancelář OSH 

 

Ad 7) informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi: 

Informace podala p. Foldová: 

- Zápisy nejen ze SS, ale i z jednání Vedení SH ČMS a VV SH ČMS jsou zveřejněny 

na webu dh.cz 

- Zpráva starostky Ing. Němečkové obsahovala všechny důležité informace, jednou 

z nich je i skutečnost, že naše kancelář SH ČMS má 8 zaměstnanců, v pracovním 

poměru končí personalistka p. Halašová, která odchází na mateřskou dovolenou a 



jako ředitel CHH v Přibyslavi končí p. Pátek, který odchází do zaslouženého 

důchodu, novou ředitelkou CHH je Ing. Jana Fialová, která vzešla z konkurzu 

- Ing. Sojka - po zdanění má SH ČMS zisk 4 mil. Kč, Janské Koupele zisk 1 mil. Kč, 

Bílé Poličany ztráta 300tis. Kč, CHH je na nule, vysoké zálohy na energie?!? Po 

skončení dodavatele přechod na DPI, Fire Edit ztráta 50tis. Kč 

- Předseda ÚKRR standartní zpráva, probíhají kontroly na jednotlivých OSH, 

s politováním konstatováno že Plzeňský kraj nemá v ÚKRR zastoupení 

- Výroční zpráva za SH ČMS bude v digitální podobě zveřejněna na webu 

- Termínový kalendář akcí je aktuálně doplňován 

- Představení prezentace ke zvýšení odvodu členských příspěvků pro hlavní spolek, 

představila náměstkyně p. Vilímková, proběhla diskuse na toto téma, prezentaci 

jsem já, jako starostka OSH PS rozeslala všem členům VV, tak aby měli podklady 

k vysvětlení situace a k široké diskusi pro naše členy 

- Návrh na zvýšení odvodu za mladé i dospělé hasiče od 1. 1. 2023 byl přítomnými 

starosty OSH schválen ve výši 50,-- Kč za rok 

- Dále jsme jako starostové OSH byli informováni o výsledcích hospodaření HVP, 

a.s. a také o právních sporech, které SH ČMS nadále řeší 

- Byla představena práce psovodů SH ČMS, na našem okrese pracují družstva ve 

Zbůchu, Horní Bříze a Žihli 

- Proběhla velká diskuse k povinnosti zřizování datových schránek 

- Součástí jednání byl slavnostní akt v reprezentačním sále CHH, kdy byly předány 

Záslužné řády českého hasičstva, které převzali p. Netík, p. Dumbrovský,                     

p. Pumprla, p.Žižka a IN MEMORIAM p. Richter – převzala manželka zesnulého 

starosty, tento řád byl také udělen p. Janebovi, který nemohl být na akci přítomen 

 

Ad 8) Organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• Předložila vyznamenání pro členy sborů Nekmíř, Brdo-Hrádek a Chrást - schváleno 

• Předložila ke schválení přístupy do CE SDH - schváleno 

• Tabulka s odevzdanými Přehledy o majetku a závazcích má ještě několik „volných“ 

políček, přítomní členové VV byly vyzváni, aby se pokusili zajistit tyto dokumenty od 

sborů, které tak doposud neučinily, tabulka je zveřejněna na aktuální webové stránce 

OSH 

• Od 3. 5. 2022 se rozšířil náš Aktiv ZH o pány L. Kapitána z SDH Třemošná, J. Kašpara 

a p. Šebka z SDH Nevřeň a p. K. Lauba z SDH Blatnice – slavnostnímu předání titulu 

byla přítomna starostka p. Foldová, vedoucí OR mládeže a starosta okrsku Ledce              

p. Suchý, starosta SDH Nevřeň p. Pechát, místostarosta Obce Nevřeň p. Korsa, rodinní 

příslušníci vyznamenaných a členové dotčených sborů 

• Předložila návrh na ustavení Vedení OSH 

- Starostka, náměstkové, vedoucí OR a přizván bude předseda OKRR 

- Přítomní členové VV souhlasí s ustavením Vedení OSH Plzeň – sever dle Stanov a 

Jednacího řádu SH ČMS 

• Informovala o stavu finančních prostředků: pokladna k 30. 4. 2022 = 21.260,-- Kč je 

vyšší z důvodů následného nákupu cen pro soutěž POODM, bankovní účet k 10. 5. 2022 

1.000.325,17 Kč 



• Příští jednání VV bude společné se starosty okrsků, p. Polcar domluvil prostory 

Obecního úřadu Horní Bělá – úterý 14. června od 18ti hodin. Pozvánka bude rozeslána 

jak členům VV, tak starostům okrsků elektronicky – zodpovídá p. Foldová 

 

p. Česánek: 

• Informoval o změně na KŘ HZS Pk v oblasti odborné přípravy, kterou vede p. Daniel 

Broža – na zřizovatele jednotek budou rozeslány informace o zahájení odborné přípravy 

členů JPO – strojník, velitel…. 

• Vznesl dotaz ke školení vedoucích MH a dorostu v Hromnici, údajně se během školení 

konzumoval alkohol 

- Odpověď p. Češky, který byl po celou dobu školení v Hromnici přítomen: 

nezaznamenal, že by školitelé během celého dne, kdy probíhalo školení požívali 

před uchazeči alkohol 

- Odpověď p. Foldové: byla na školení od 9,00 do 15,00 hodin a ani ona 

nezaznamenala žádné požívání alkoholu školiteli 

- Pro objasnění a vysvětlení této situace bude kontaktován vedoucí OR mládeže, který 

zodpovídal za celé školení – výsledek bude oznámen na příštím jednání VV 

 

p. Hanus Fr.: 

• Aktiv ZH plánovaný na 9. července 2022 do Křečova se pravděpodobně neuskuteční 

jako aktiv, ale jako setkání hasičů tak, jak každý uzná za vhodné 

• Během měsíce května nebo června bude domluven zájezd do Chyše a do Mlýnců 

k žokeji p. Váňovi – ve spolupráci s p. Foldovou se domluví některý všední den 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 15. 3. 2022 

- Představení nové účetní a administrativní pracovnice kanceláře OSH  

- Přestěhování kanceláře OSH do větších prostor, adresa zůstává stejná 

- Hodnocení SP SDH v Kralovicích 

- Informace k dotacím MV a MŠMT ČR, NSA a Plzeňského kraje 

- Informace k zajištění OK hry Plamen 

- Informace k zajištění OK v požárním sportu 

- Organizační zajištění slavnostního vyhodnocení soutěže POODM, 19. 5. 2022 

- Informace ze shromáždění starostů v Přibyslavi 

- Stav finančních prostředků OSH 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku dnešního jednání p. Alenu Foldovou a ověřovatele zápisu p. Petra 

Česánka a p. Michala Češku 

- Předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Nekmíř, Chrást a Brdo-Hrádek 

- Hlavní pracovní poměr účetní a administrativní pracovnice p. Jitky Špelinové, Dis. 

od 2. května 2022 

- Přístupy do centrální evidence SDH dle předloženého seznamu 



- Výjezdní zasedání VV společné se starosty okrsků 14. 6. 2022 od 18-ti hodin na 

Obecním úřadě v Horní Bělé 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ustavuje: 

- Vedení OSH dle stanov SH ČMS a Jednacího řádu ve složení: starostka, 

náměstkové, vedoucí odborných rad a jako host bude zván předseda OKRR 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Kontaktovat firmu Alerion s.r.o. Brno ohledně pořízení okresního praporu 

- Termín do 20. 5. 2022 

➢ Podat žádost o dotaci Nadaci na podporu hasičského hnutí Přibyslav za účelem pořízení 

okresního praporu   

- Termín do 20. 5. 2022 

➢ Ve spolupráci s p. Hanusem Fr. zajistit zájezd pro Aktiv Zasloužilých hasičů 

- Termín do konce května 2022 

➢ Rozeslat pozvánky na výjezdní zasedání VV společné se starosty okrsků 

- Termín do 3. 6. 2022 

 

Vedoucímu OR represe p. Hanusovi K.: 

➢ Po jednání rady represe rozeslat elektronicky všem členům VV organizační zabezpečení 

okresního kola v požárním sportu 

- Termín do 20. 5. 2022 

 

p. Česánkovi: 

➢ Kontaktovat vedoucího OR mládeže k vysvětlení připomínky na školení vedoucích 

mládeže v Hromnici 

- Termín do 14. 6. 2022 

 

Všem členům VV: 

➢ Na sborových a okrskových jednáních seznámit členskou základnu s navýšením odvodu 

členských příspěvků pro hlavní spolek, s tím souvisí i mírné navýšení odvodu na OSH, 

materiál v podobě prezentace obdrželi v elektronické podobě všichni členové VV 

- Úkol trvalý 

 

 

 

Zapsala: 

Alena  F o l d o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Petr  Č e s á n e k, v.r.                    Michal  Č e š k a, v.r. 

 


