
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném  

dne 7. listopadu 2013 v kanceláři OSH, Pobřežní ul. 17 v Plzni 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Frána J., p. Honzík, Ing. Červenka  

Nepřítomni: p. Frána P. 

Host: ředitel HZS Pk - ÚO Plzeň – plk. Ing. Musil 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. V úvodu jednání byla zvolena zapisovatelkou 

jednání a ověřovateli p. Krnáč a p. Urbánek. Přítomným členům VV byly předány jmenovky 

na vycházkový stejnokroj.  

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 10. 10. 2013  

2) Hospodaření za období leden – září 2013, čerpání dotací, jmenování inventarizační 

komise, návrh rozpočtu na rok 2014  

3) Zabezpečení Shromáždění představitelů SDH – D. Hradiště 16. 11. 2013 

4) Zpráva OR mládeže – hodnocení zahajovacího kolo 42. ročníku hry Plamen, příprava 

slavnostního setkání mladých hasičů v Hromnici 

5) Zpráva OR velitelů – hodnocení aktivu okrskových velitelů, soutěž O čestnou 

standartu OSH 

6) Zpráva OKRR – pro nepřítomnost předsedy OKRR bude až na Shromáždění 

představitelů SDH v D. Hradišti 

7) Informace ze Sněmu starostů OSH v Přibyslavi 

8) Organizační záležitosti 

9) Usnesení a závěr 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 10. 10. 2013 

- Usnesení splněna, v bodě ukládá: trvá úkol p. Eksteina – závěrečné kolo hryPlamen 

v obci Zbůch, jednáno zatím v rámci okrsku Nýřansko, J. Frána je ve spojení 

s představiteli SDH Zbůch, je pověřen jednáním a p. Hanuse K.- na radě velitelů bude 

dopis zpracován a odeslán radě hasičských soutěží a VV ústředí v kopii  

  

Ad 2) hospodaření 1. – 9./2013, návrh rozpočtu 2014, dotace, inventarizační komise 

- Hospodaření přednesl p. Štefl, podrobný tabulkový přehled obdrží každý představitel 

SDH na sobotním jednání, včetně komentáře  

- K 30. 9. 2013 příjem celkem 725tis. Kč, výdaje celkem 626tis. Kč 

- Účelová dotace z KÚ Pk připsána na účet 31. 10. 2013 – 150tis.Kč, není zatím uvedeno 

v přehledu příjmů 2013, za finance bude nakoupena MTZ OSH, dále předfinancované 

faktury na úseku mládeže a další materiál, zabezpečení slavnostního setkání mládeže 



- Návrh rozpočtu na rok 2014 – příjem 912tis.Kč, výdaje 874tis. Kč: návrh rozpočtu 

v tabulkové podobě rovněž obdrží všichni představitelé SDH, včetně komentáře , 

v příštím roce budeme pořadateli krajského kola hry Plamen, navýšena částka vlastní 

náklady, dotace z MV ČR přijde na účet našeho OSH, počítáno rovněž s  výdaji 30tis. 

Kč na brožuru Zasloužilí hasiči a prapory okresu Plzeň - sever 

- Všem členům VV bude tabulkový přehled přeposlán elektronicky neprodleně!!! – 

zodpovídá p. Foldová  

- Na Shromáždění bude přednesena tato problematika jen v hlavních číslech 

- Grant na Plamen a požární sport – vyčerpáno, vlastní náklady 30% splněny, dotace 

z MŠMT ČR na provoz, vzdělávání vedoucích MH a mzdy již jsou připsány na účet 

OSH, do konce listopadu bude vyúčtováno vše  

- Hospodaření OSH je efektivní a hospodárné  

- Jmenována inventarizační komise: předseda Luděk Ekstein, členové p.  E. Cízl,                 

M. Plaščiak, J. Frána, K. Valenta 

-  

 

Ad 3) zabezpečení Shromáždění představitelů SDH – 16. 11. 2013  

- Pozvánky všichni obdrželi včas, pozvánka je rovněž vyvěšena na webu OSH 

- Program je daný, důležitá bude volba náměstka starostky, budou připraveny 

hlasovací lístky – barevné, volba aklamací, představení kandidáta Luďka Eksteina 

- Na jednání pozvána vedoucí živnostenského úřadu p. Valentová k vysvětlení 

živnostenských oprávnění a koncese na prodej alkoholu a lihovin, která vysvětlí 

potřebné náležitosti 

- p. K. Hanus – má obavy, aby na jednání nebyl chaos – odpověď: budeme se snažit 

případné dotazy směrovat na diskusi nebo budou členové odkázáni  na živnostenský 

úřad s konkrétním dotazem 

- p. Štefl – upozorňuje na koncesi na prodej alkoholu, je to nutné!!! Příklad, prodáváme 

na soutěžích ve stánku pivo, musíme mít koncesi!!!, vysvětluje, že již SDH Kaznějov 

má vše zařízeno, na živnostenském úřadě v Kralovicích jsou ochotni vše podrobně 

vysvětlit,  tzv. zapsání živnosti sboru do živnostenského rejstříku je zpoplatněno           

( 1 tis. Kč ) na úřadě poradí, na co si sbory mohou nechat zřídit živnostenské 

oprávnění, tento problém by nenastal, pokud by Stanovy našeho sdružení měly 

v některém svém ustanovení, že můžeme na soutěžích, oslavách apod. prodávat pivo 

a ostatní alkohol a např. i vařit – je to jeho názor 

- p. Hanus F., konstatuje, že už tady kontroly v minulosti byly 

- p. Foldová – upozornění na koncesi na prodej alkoholu a lihovin bude součástí 

zpravodaje, o koncesi je nutné požádat do 17. dubna 2014 – je to bezplatné! 

- Pozvánky hostům na sobotní jednání: ústředí SH, ředitelé HZS, HVP, a.s., D.S.D Metal 

plus, s.r.o., starostka obce D. Hradiště, Zasloužilí hasiči, členové odborných rad  



- Zapisovatelkou navržena sl. Slachová Lucie, předseda návrhové komise Ing. Lüftner, 

volební komise K. Hanus, mandátová komise J. Fila, ověřovatelé budou navrženi na 

místě jednání z řad přítomných představitelů  

- Ze strany SDH Dolní Hradiště je zajištěna organizační a technická stránka jednání  

- Každý představitel obdrží tzv. zpravodaj, včetně hospodaření, metodického pokynu 

ke konání VVH, informace z kanceláře, termínové kalendáře okresních, krajských i 

republikových akcí, pokyny k bezhotovostní platbě členských příspěvků včetně 

předvyplněné složenky pro každý sbor!!!, materiál k fungování našeho sdružení po 

účinnosti Nového občanského zákoníku ( NOZ ) 

- Metodiku ke konání VVH připraví p. Luděk Ekstein a na jednání jej přednese 

- p. Hanus F. – postesk nad tím, že mnohé materiály starostové okrsků včas nebo 

vůbec nepředají do sborů 

- Bezhotovostní platbu musí představitelé SDH odsouhlasit na sobotním jednání  

- Hlášení o činnosti za rok 2013 – nevyplňovat zásahy, vyplnit pouze účast na 

povodních, jsou ke všemu vysvětlivky, upozorňovat na to, aby se na hlášení vypisoval 

kontakt – nejlépe je e-mail!!!, pasportizace majetku – věnovat tomu pozornost, dělat 

inventuru sborového majetku a jeho hodnotu zapsat do hlášení!!!, dodržet termín 

odevzdání  

- Program evidence SDH, pozor, hesla musí být do programu změněna každé 3 měsíce 

z důvodu bezpečnosti osobních údajů, na našem OSH má již 75% sborů přístup 

k prohlížení a tisku dat, zápis mohou dělat pouze náměstkové a pracovnice kanceláře 

OSH 

- Řídící jednání p. Štefl, návrh usnesení v tiskové podobě pro návrhovou komisi bude 

připraven 

- Shromáždění je zajištěno po všech stránkách 

 

Ad 4) Zpráva OR mládeže – v nepřítomnosti vedoucího informace podal p. Hanus K. 

- Sobotní setkání mladých hasičů a dorostu v Hromnici je připraveno, menší problém 

s parkovacími místy, bude řešeno s  místními hasiči např. kyvadlovou dopravou  

- p. Plaščiak: v pátek bude vše doladěno, salonek pro VIP hosty bude řešen provizorně  

- Rozpočet na akci bude dodržen  

- Hodnocení zahajovacího kola hry Plamen, bylo ve spolupráci s  SDH Kožlany, dostatek 

rozhodčích, vše proběhlo standardně, některé sbory, které byly přihlášené nepřijely 

buď z důvodu nemoci dětí, nebo nedodání pomocného rozhodčího – do budoucna se 

vše jistě tzv. vychytá 

 

Ad 5) zpráva OR velitelů – informace podal vedoucí rady p. Hanus K. 

- 29. 10. V zasedací místnosti OSH proběhl aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a 

III, přednáška vyšetřovatele p. Řepíka byla podnětná, účast velitelů slušná  

- Upozornění na hodnocení soutěže O čestnou standartu OSH do 31. 12. 2013 



- Problém s termínem okresní soutěží v požárním sportu, je velmi brzké MČR, již 

koncem června!!!, zatím není znám termín krajské soutěže – nějak se s tím 

popasujeme 

 

Ad 6) zpráva OKRR  

- Pro nepřítomnost předsedy OKRR informace podala p. Foldová 

- Rada se sešla ve středu 6. 11., provedla kontrolu účetních dokladů za poslední tři  

měsíce, kontrolu usnesení VV a věnovala se přípravě zprávy pro Shromáždění 

představitelů SDH  

- p. Foldová pouze e-mailem doplní předsedovi počet členů  

- Ve zprávě bude poukázáno na nespolupráci s  okrskem Dolní Bělá 

 

Ad 7) informace ze Sněmu starostů OSH – 19. 10. 2013 v Přibyslavi 

- Usnesení, zpráva starosty a ostatní materiály ze Sněmu jsou zveřejněny                       

na www.dh.cz 

- Nemáme jako OSH žádné závazky ani pohledávky vůči ústředí 

- Informace ke schválení nového statutu vyznamenání a stejnokrojovému předpisu, 

bude o tom hovořeno ve zprávě na Shromáždění představitelů, vše je k dispozici         

na webových stránkách ústředí, nebudeme tyto dokumenty tzv. dublovat na webu 

OSH 

- p. Hanus – vyjádření k udělování medaile Za zásluhy o výchovu, nechápe, proč někdo 

tzv. zrušil předchozí udělení medaile Za zásluhy, k titulu ZH – je to nenárokové             

a výběrové vyznamenání, dát to všem na vědomí  

- p. Foldová – na všechny změny ve statutu vyznamenání upozorní ve své zprávě  

- V. sjezd SH ČMS bude 4. a 5. července 2015 v Pardubicích 

- p. Hanus – dotaz k tvorbě nových Stanov, odpověď – vystoupil doc. Liška, znění mají 

v rukou právníci, diskuse bude znovu otevřena, p. Hanus upozorňuje na spoustu 

„zhovadilostí“ – doporučeno, aby p. Hanus sepsal své připomínky k novému znění 

Stanov, které budou odeslány na vnitro organizační radu k dalšímu posouzení 

 

Ad 8) organizační záležitosti 

- Informace k podpisu účelové dotace z Krajského úřadu PK, smlouvu i finance máme 

tzv. doma, peníze musíme vyčerpat do konce roku, předfinancované faktury, které 

splňují účel dotace, můžeme zaplatit z dotace, pozor na to, kdo může fakturovat!!!  

- Návrh na pořízení notebooků pro vedoucí odborných rad, včetně office, do rady OO 

zakoupení cvičné figuríny pro školení první pomoci, nákup video kamery pro potřeby 

všech odborných rad 

- Výzva všem, aby přišli s  návrhem, co za dotaci nakoupit  

- Veškeré nákupu a úhrady budeme konzultovat s pracovníky krajského úřadu, 

abychom se nedostaly do zbytečných problémů  

- Ing. Musil – navrhuje, že by pomohl s  nákupem cvičné figuríny  

http://www.dh.cz/


- Vyúčtování dotace je nutné provést do 31. 1. 2014  

- Z dotace budou zaplaceny kapesní i stolní kalendáře, na veškerém materiálu 

pořízeném z dotace bude vždy logo Plzeňského kraje  

- Ing. Musil: 

 Pozor na správné vyúčtování dotace, opatrnost a pečlivost je na místě 

 Podařilo se sehnat finanční prostředky na rekonstrukci požární stanice HZS 

Plzeň – střed, v průběhu druhé poloviny příštího roku se budeme z těchto 

prostor, které využíváme muset vystěhovat, náhradní řešení – stanice Plasy, 

po rekonstrukci bude možný návrat zpět, a to za trochu jiných podmínek, 

bude nejspíše samostatný vchod oddělený od prostor požární stanice, včetně 

dodávky energií, současné prostory jsou majetkem HZS 

 p. Foldová – bude to velmi náročné, čeká nás na podzim 2014 příprava Sněmu 

delegátů, bude se muset začít „balit“ co nejdříve 

 Velitel stanice Plasy předběžně s  nastěhováním kanceláře OSH souhlasí, 

pokud nám sbory pochopí bezhotovostní platbu příspěvků, bude tzv. vyhráno, 

autobusové spojení je každou hodinu, většina stejně jezdí auty 

 p. Hanus F. – doporučuje smlouvu s  HZS na rok, s měsíční výpovědní lhůtou 

pro vyklizení prostor, dále je třeba se poptat na bývalém okresním úřadě na 

Americké, nyní pověřený úřad III. typu – Nýřany 

 Ing. Musil prověří na krajském ředitelství HZS dodatek k nájemní smlouvě, 

nabídl pomoc při stěhování  

 p. Hanus K. – upozorňuje na skutečnost, jak se k tomu postaví „druhá“ strana 

okresu, p. Štefl – ptá se, jaká je možnost převodu osobního auta na okresní 

sdružení  

 Ing. Musil – neumí nepotřebný majetek převést na občanské sdružení, 

majetek se převádí na obce, zkusí vše ověřit, nebude slibovat něco, co 

nemůže splnit 

 p. Hanus F. – navrhuje zápůjčku auta s  nějakými úpravami, nebo pokud 

budeme mít kancelář v Plasích, aby to vzalo Město Plasy tzv. na sebe 

 

- Uloženo p. F. Hanusovi prověřit možnost pronájmu kanceláře na Americké ( bývalý 

okresní úřad ) nebo prostory NKÚ ve Smetanových sadech 

- p. Štefl:  vyznamenání: SDH Nýřany, stužky, čestná uznání – schváleno, SDH Kozolupy 

– nedostatky, doplnit hodnocení z obecního úřadu, upozornění na to, že budeme 

udělovat buď medaile, nebo stužky, oboje udělit nelze, upřednostnit medaili – 

veškeré nedostatky urychleně doplnit a dodat!!! – schváleno, SDH Ledce – schváleno 

- informace k pořízení jmenovek na vycházkový stejnokroj – objednávky přes kancelář 

OSH, hromadně, cena jmenovky 120,-- Kč  

- p. Foldová oznámila, že ukončila funkci starostky SDH Kožlany, a to k 1. 11. 2013 

- p. Plaščiak požádal o možnost výjezdního zasedání VV v dubnu 2014 

- p. Foldová – návrh na veřejné poděkování za aktivitu a práci Bc. Kučerovi  



U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor bere na vědomí:  

- kontrolu usnesení z 10. 10. 2013  

- zprávu o hospodaření OSH za období 1. – 9. měsíc 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 

a informace o dotacích MŠMT ČR a grantech MV ČR 

- zprávu OR mládeže, včetně přípravy slavnostního setkání mladých hasičů v Hromnici  

- zprávu OR velitelů 

- materiál pro představitele sborů, tzv. zpravodaj 

- informace ze Sněmu starostů OSH, konaného dne 19. 10. 2013  

- informaci o podpisu smlouvy na účelovou dotaci s  Krajským úřadem Plzeňského kraje 

ve výši 150tis. Kč 

- informace o možnosti stěhování kanceláře OSH, Pobřežní 17 v Plzni z důvodu 

plánované rekonstrukce požární stanice HZS Plzeň – střed 

- informaci k možnosti objednání jmenovky na vycházkový stejnokroj, objednávky 

budou vždy při vyšším počtu jmenovek ( cca 10 a více kusů ), cena 120,-- Kč, 

objednávat pouze písemně  

 

Výkonný výbor jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení: předseda p. Luděk Ekstein, členové p. Eduard Cízl,    

p. Jaroslav Frána, p. Miroslav Plaščiak a p. Karel Valenta 

 

Výkonný výbor doporučuje: 

- Shromáždění představitelů SDH ke schválení: 

 čerpání rozpočtu za 1. – 9. měsíc 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014  

 bezhotovostní platbu členských příspěvků  

 složení zástupců OSH na jednáních KSH Plzeňského kraje: Foldová  A., Štefl M., 

Hanus F., Hanus K., Frána J., náhradníci: Plaščiak, Severa 

 

Výkonný výbor schvaluje: 

- vyznamenání dle předložených návrhů členům SDH Nýřany, SDH Kozolupy a SDH 

Ledce 

 

Výkonný výbor ukládá: 

- p. Eksteinovi jednat s představiteli obce Zbůch o možnosti konání okresního kola hry 

Plamen – do 31. 12. 2013 

- p. Hanusovi K. – zpracovat dopis pro ústřední radu hasičských soutěží, resp.                  

pro výkonný výbor SH ohledně postupu obhájců titulu v požárním sportu dospělých – 

do 12. 12. 2013 

 

 



- p. Hanusovi F.  

 prověřit možnost pronájmu kanceláře v budově bývalého okresního úřadu, 

nyní pověřené obce Nýřany a v prostorách NKÚ ve Smetanových sadech      

do 31. 1. 2014 

 sepsat připomínky ke znění nových Stanov SH – do 31. 1. 2014  

- všem vedoucím odborných rad  – dodat na kancelář zprávy o činnosti v elektronické 

podobě – do 22. 11. 2013  

- p. Foldové – zveřejnit na webových stránkách OSH všechny projednávané materiály 

na Shromáždění představitelů SDH – do 22. 11. 2013  

- všem členům výkonného výboru: 

 zúčastnit se slavnostního setkání mladých hasičů v Hromnici, 9. 11. 2013 

 zúčastnit se jednání představitelů SDH v Dolním Hradišti, 16. 11. 2013 

 navrhnout MTZ OSH, který se zakoupí z účelové dotace KÚ PK - neprodleně 

                              

 

 

Z audiozáznamu a poznámek zapsala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jan  K r n á č, v. r.       Luboš   U r b á n e k, v. r. 

 

 

 


