
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaného dne 10. října 2013 v kanceláři OSH v Plzni, Pobřežní ul. 17 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. K. Hanus, p. Honzík, p. Plaščiak, Ing. Červenka 

Nepřítomni: p. P. Frána, p. Krnáč, p. Valenta 

Host: p. Suchý 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Zapisovatelkou odsouhlasena p. Foldová, 

ověřovateli zápisu p. Ekstein a p. Hanus František 

 

Program jednání : 

1) Kontrola usnesení 

2) Zajištění Shromáždění představitelů SDH 

3) Zprávy odborných rad mládeže a velitelů 

4) Zajištění semináře prevence 

5) Informace z KSH Plzeňského kraje 

6) Organizační záležitosti, různé 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

- usnesení splněno 

- p. Ekstein – bod trvá, zajištění okresního kola hry Plamen ve spolupráci s SDH Zbůch, 

ve sboru souhlasí, je třeba přeměřit prostory ( zajistí J. Frána ) a je třeba domluvit 

spolupráci s Obecním úřadem Zbůch a okrskem Nýřansko 

- p. Hanus K. – bod trvá, zaslat dopis na ústředí SH ( výkonný výbor ) ohledně postupu 

vítězů v požárním sportu jako podnět pro ústřední ORV 

 

Ad 2) Shromáždění představitelů SDH  

- místo a termín: Kulturní dům Dolní Hradiště, sobota 16. 11. 2013 od 10ti hodin 

- program obvyklý, bude rozšířen o doplňovací volbu náměstka starostky – kandidát 

Luděk Ekstein, předseda volební komise Kamil Hanus, členové volební komise budou 

zvoleni z přítomných představitelů SDH, doporučena volba aklamací 

- zapisovatelkou navržena sl. Slachová Lucie, předsedové pracovních komisí: K. Hanus 

předseda volební komise, F. Hanus předseda návrhové komise, předseda mandátové 

komise Jaromír Bech, členové komisí budou zvoleni na místě jednání, p. Foldová 

předpřipraví návrh na usnesení, ověřovatelé zápisu budou zvoleni na jednání 

- vedoucí odborných rad upozorněni, aby připravili podrobné zprávy o činnosti, tyto 

zprávy po SP odeslat v elektronické podobě ihned, aby mohly být zveřejněny na webu 

OSH 

- vedením SP pověřen p. Milan Štefl 



- před diskusí bude slavnostní blahopřání ZH p. Filipové k 70. narozeninám a budou 

rovněž předána ocenění SDH, p. Müllerovi k 85. narozeninám bude předán dar 

- organizačně a technicky SP zajištěno ve spolupráci s SDH Dolní Hradiště, bude káva, 

sušenka, voda, po dobu jednání zákaz podávání alkoholických nápojů 

- starostové okrsků obdrží pro všechna svá SDH zpravodaj a ostatní materiál 

- důležité je opět projednat placení členských příspěvků bezhotovostně!!!, každý sbor 

obdrží předvyplněnou složenku 

- termínový kalendář soutěží na rok 2014 bude sestavován s velkými problémy, 

protože MČR v požárním sportu už je stanoveno na 27. – 29. června 2014 – okrsky 

mohou probíhat již od 1. 10. 2013 aby se „stihla“ uskutečnit jak okresní, tak krajská 

kola, navíc bychom měly jako okres být pořadateli krajského kola hry Plamen – 

termín není stanoven, je velký problém, kde soutěž uskutečnit – v úvahu připadá 

sportovní areál ve Všerubech, také jsou problémy se stanovením pohárových soutěží 

ORM 

- informace o novém statutu vyznamenání a stejnokrojovém předpisu, fungování 

občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. od 1. 1. 2014 

- je nutné podat starostům SDH informace ohledně živnostenského oprávnění, bude 

zpracován materiál, který se budeme snažit všem vysvětlit, v SDH je třeba dát vše do 

souladu s živnostenským zápisem v rejstříku ( informace, které zpracovala                   

p. Palánová přepošle p. Foldová všem členům výkonného výboru ) 

- pozvánka na SP bude odeslána k 30. 10. všem starostům okrsků, kteří zajistí její 

předání do sborů, všem členům výkonného výboru, Zasloužilým hasičům, členům 

odborných rad a hostům: ústředí SH, KSH Plzeňského kraje, člen VV ústředí              

p. Hulec, ředitel HZS, ředitel ÚO HZS Plzeň, fi D.S.D. metal plus s.r.o. Plzeň,                 

fi Alerion Brno, starostka obce Dolní Hradiště – zodpovídá p. Foldová 

- problémy se špatnou komunikací s okrskem Dolní Bělá, menší problémy jsou na 

okrsku Krsy-Pernarec, špatná docházka některých zvolených zástupců ve VV, ve 

zprávě o činnosti je třeba toto důrazně říci a to adresně, náprava musí být zjednána 

z okrsku – poukázat na to, že si zástupce ve VV volil okrsek 

- hospodaření za 1. až 9. měsíc 2013 bude součástí zpravodaje, připraven bude rovněž 

rozpočet na rok 2014 – zodpovídá p. Štefl a p. Foldová 

- pro ZH p. Filipovou a ZH p.Müllera připravit poděkování a dárek k životním výročím 

- výzva všem členům VV, zda chtějí ocenit sbory na SP v D. Hradišti – návrhy připravit 

do 7. 11.  

- doporučujeme těm sborům, které mají prapory, aby je na jednání SP přivezly 

 

Ad 3) Zprávy z jednotlivých odborných rad 

 

OR velitelů: 

- informace podal p. Urbánek, připravuje se aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a 

JPO III, 29. 10. od 17ti hodin v zasedací místnosti OSH Plzeň – sever, Pobřežní 17. 



- vzhledem k velmi brzkému konání MČR v požárním sportu ( 27. – 29. 6. 2014 ) bude 

velký problém se zajištěním termínů všech okresních i krajských soutěží 

- připravuje se vyhodnocení soutěže O čestnou standartu OSH – do 31. 12. 2013 dodat 

veškeré podklady k vyhodnocení, na později dodané materiály nebude brán zřetel 

- do krajské rady velitelů doporučuje rada velitelů Kamila Hanuse za Roberta Kučeru 

- školení rozhodčích v požárním sportu je nedořešeným úkolem z letošního roku – bylo 

by dobré najít vhodný termín a prostor k proškolení, p. Hanus F. doporučuje udělat 

školení třeba na 2x, p. Ekstein je ochoten školení provést i mimo víkendové dny 

- zápisy z jednání rady jsou pravidelně zveřejňovány na webu OSH 

 

OR mládeže: 

- informace podal p. Frána J., v sobotu odstartuje již 42. ročník hry Plamen, a to 

zahajovacím závodem ZPV a ŠPD v Kožlanech, každý kolektiv dodá jednoho 

rozhodčího – pravidlo schválené aktivem vedoucích mládeže 

- OZ všichni včas obdrželi, technicky a organizačně je soutěž zajištěna ve spolupráci 

s SDH Kožlany 

- Slavnostní setkání mládeže – vyhodnocení TOP výsledků 2012-2013 proběhne 

v Hromnici 9. 11. od 14ti hodin, OSH uhradí energie, zvací dopis a návrh pozvánky je 

připraven, hostům bude vše odesláno do 15. 10. 2013 – dle adresáře a domluvy 

s ORM 

- rozpočet na slavnostní setkání – cca ve stejném rozsahu jako v roce 2012, VV 

schváleno do 50 tis. Kč 

- prvním pěti nejlepším kolektivům bude dána možnost výběru ceny – poukaz nebo 

balík, tak jako v loňském roce 

- školení vedoucích a rozhodčích mládeže, hledá se termín, aby se probraly veškeré 

dodatky ke směrnicím ( únor nebo březen 2014 ) 

 

OR historie: 

- informace podal p. Štefl, v popisu praporů je setrvalý stav, hledají se dokumenty a 

fotky již zemřelých funkcionářů s titulem i bez titulu 

- Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi nám pomohlo a zaslalo nám materiály o 

udělování titulů – vše zpracovává p. Randa 

 

OR civilní ochrany a ochrany obyvatel: 

- pro omluvenou nepřítomnost p. Plaščiaka přesunuto na další jednání 

 

Ad 4) Zajištění semináře rady prevence 

- informace podal p. Severa, je připravován seminář prevence, dohoda je v HZ ve 

Stýskalých v termínu 30. 11. od 8,30 hodin 



- program je domluven s HZS, budou se po 5ti letech konat zkoušky – tzv. přezkoušení, 

pozvánka půjde společně se seznamem těch, kteří osvědčení před 5ti lety i dříve 

získali, ten kdo se nedostaví, pozbývá platnosti odbornost preventista 

- pozvánky půjdou přes starosty okrsků a bude o všem hovořeno také na SP 

- na semináři bude káva a sušenka proplacena OSH na řádnou fakturu 

 

Ad 5) Informace z KSH Plzeňského kraje 

- informace podali p. Hanus Fr. a p. Foldová 

- bylo zrušeno 7. zasedání Shromáždění zástupců OSH v Nýřanech, a to 24 hlasy 

z třiceti přítomných zástupců cca po 30 minutách 

- jednání bylo hrubě nepřipraveno, před zástupci KÚ, HZS a ústředí SH to byla velká 

ostuda, nemáme od března zápis ani usnesení z jarního 6. zasedání zástupců, teprve 

před jednáním nám byl rozdán materiál s čerpáním rozpočtu a návrhem na rok 2014 

- chyba je i na nás i na ostatních zástupcích, nedůsledně jsme nepožadovali zápisy a 

kontrolu usnesení z předešlých jednání 

- náměstek starosty ústředí podotkl, že toto není první případ, kdy je jednání 

nepřipraveno 

- nebyla přednesena zpráva KKRR, která se mimořádně sešla a na kanceláři KSH 

nenašla žádný doklad ke kontrole 

- do konce měsíce se sejde vedení i výkonný výbor KSH a vyvodí důsledky a dohodne 

náhradní termín jednání 7. Shromáždění zástupců OSH 

- doporučujeme důkladnou kontrolu hospodaření KSH a OSH PJ, a to pracovníky ÚKRR 

a vedení SH ČMS 

- vedoucím odboru krizového řízení KÚ Pk Ing. Řihoškem bylo konstatováno, že 

účelovou dotaci 150tis.Kč  bez problémů mají vyúčtovánu za rok 2012 pouze okresy 

Klatovy a Plzeň – sever 

- řešíme jen sami sebe, dohadujeme se o ničem, jednání jsou nepřipravená a pro 

hasiče dole neděláme nic, je třeba razantního řešení– to je náš závěr z jednání KSH Pk 

 

Ad 6) Organizační záležitosti 

- návrhy na vyznamenání dle předložených návrhů – SDH Pláně medaile sv. Floriana. 

pro p. Pešíka, SDH Ledce – p. Pokorný (ZMZ), SDH Kaznějov za věrnost, P. Štefl ZZ a 

další ČU OSH, SDH Zruč za věrnost, ČU OSH, ZZ – starosta obce, není členem sborem, 

schválena medaile ZPP 

- návrh na udělení titulu ZH pro p. Václava Říhu z SDH Senec, doporučení i od okrsku, 

VV nebude revokovat své usnesení z loňského roku, kdy byl sborem podán první 

návrh na udělení titulu pro p.Říhu a titul opětovně nedoporučuje k udělení s tím, že 

toto ocenění je výběrové a nenárokové a navíc nový statut vyznamenání stanovuje 

pro udělení titulu ZH délku členství 40 let a věk 65 let 

- pro p.Hodinu z SDH Všeruby medaili sv. Floriana, medaili ZPP pro SDH Lhotku, SDH 

Horní Hradiště a medaili ZZ pro SDH Dolní Hradiště 



- v sobotu 19. 10. se koná Sněm starostů v Přibyslavi, kancelář OSH bude v pátek        

18. 10. uzavřena 

- informace z HZS, pokud budou finanční prostředky, začne se s rekonstrukcí budovy na 

Jízdecké ulici a my budeme muset kancelář OSH opustit cca na rok až rok a půl, bude 

to složitá situace, je třeba hledat řešení, ředitel HZS nabízí pro přechodnou dobu 

prostory v Plzni na Slovanech nebo na Košutce, což není šťastné řešení, přichází 

v úvahu prostory PS v Plasích, pokud sbory pochopí bezhotovostní platbu členských 

příspěvků, nebude velký problém mít na přechodnou dobu kancelář v Plasích 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV dne 10. 9. 2013 

- organizační a technickou přípravu Shromáždění představitelů SDH 

- zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

- konání aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III, dne 29. 10. 2013 v kanceláři 

OSH PS a semináře prevence dne 30. 11. 2013 ve Stýskalých 

- informace z Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje 

- uzavření kanceláře OSH dne 18. 10. 2013 z důvodu konání Sněmu starostů OSH            

v Přibyslavi 

- informace o možnosti stěhování kanceláře z důvodu rekonstrukce objektu HZS 

v Jízdecké ulici 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatelku jednání p. Foldovou a ověřovateli p. F. Hanuse a p. Eksteina 

- pozvánku a program jednání Shromáždění představitelů SDH, které se uskuteční dne 

16. 11. 2013 od 10ti hodin v KD v Dolním Hradišti 

- rozpočet na slavnostní setkání mládeže v Hromnici do výše 50tis. Kč 

- návrhy na vyznamenání dle předložených návrhů SDH Pláně, SDH Kaznějov, SDH Zruč, 

SDH Všeruby a medaili ZPP po SDH Lhotka. SDH Horní Hradiště a medaili ZZ pro SDH 

Dolní Hradiště 

 

VV neschvaluje: 

- předložený návrh na udělení titulu ZH pro p. Václava Říhu z SDH Senec 

 

VV ukládá: 

 p. Foldové: 

- rozeslat pozvání na slavnostní setkání mládeže 9. 11. 2013 v Hromnici hostům, ZH       

a ostatním do 15. 10. 2013 

- rozeslat všem starostům okrsků, všem členům VV a hostům pozvánku                          

na Shromáždění představitelů SDH, 16. 11. 2013 do 30. 10. 2013 



- zajistit dárky pro ZH p. Filipovou a p. Müllera – do 16. 11. 2013  

 všem vedoucím odborných rad připravit hodnotící zprávy pro jednání SP a 

v elektronické podobě je předat na kancelář OSH – do 16. 11. 2013  

 

 všem členům VV: 

- po dohodě se starosty okrsků připravit návrhy na ocenění pro jednotlivé sbory tak, 

aby se případné návrhy schválily na listopadovém jednání VV s možností předání 

ocenění na SP v Dolním Hradišti – do 7. 11. 2013  

- zajistit kontrolu předání pozvánek na SP do Dolního Hradiště všem starostům sborům 

ve svých okrscích tak, aby byla zajištěna potřebná účast na jednání – do 15. 11. 2013 

 p. Eksteinovi – jednat s Obcí Zbůch o možnosti konání okresního kola hry Plamen 

v květnu příštího roku a o výsledku jednání informovat VV – do konce roku 2013 

 p. Hanusovi K. – zpracovat dopis na ústřední radu hasičských soutěží ohledně postupu 

obhájců titulu v požárním sportu dospělých z předešlého roku – neprodleně 

 

 

z audiozáznamu a poznámek přepsala: 

Alena Foldová 

 

Ověřovatelé: 

František  H a n u s, v.r.      Luděk  E k s t e i n, v.r. 

 

 

 

 

 


