
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném               

dne 16. ledna 2014 v kanceláři OSH v Plzni 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Štefl, p.Hanus F., Ing. Červenka 

Nepřítomni: Frána P. 

Host: ZH p. Randa 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hodnocení průběhu VVH SDH, další delegace 

3) průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014, Hlášení o činnosti  

za rok 2013 

4) předběžná zpráva inventarizační komise 

5) plány práce odborných rad na rok 2014  

6) organizační záležitosti 

7) usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Zapisovatelem jednání zvolen p. 

Ekstein, ověřovateli p. Sak a Ing. Lüftner 

V úvodu jednání byl přivítán ZH p. Randa, který nás informoval o připravovaném 

krajském setkání Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje, které v letošním roce 

organizačně zajišťuje naše OSH. Po domluvě s p. Hanusem F. je možnost toto 

setkání uskutečnit v Manětíně, náhradním místem je Mariánská Týnice a KD 

v Kralovicích. Výkonný výbor KSH bude o tomto jednat na svém nejbližším zasedání 

a s výsledkem nás seznámí pověřený starosta KSH Pk p. Hanus F. Tuto informaci 

bere VV na vědomí. 

 

ad1) kontrola usnesení 

Trvají úkoly pro p. Františka Hanuse ( pronájem prostor pro kancelář OSH a 

připomínky ke Stanovám SH ČMS ),  p. Kamila Hanuse ( dopis na ústředí SH ČMS 

ohledně postupu obhájců titulu na MČR v požárním sportu ) a p. Honzíka ( doložení 

informace, kdo si na okrsku Dolany adresně stěžoval na soutěže mládeže ). 

Ostatní úkoly splněny. 

 

ad2) hodnocení průběhu VVH a další delegování  

Jednotliví členové VV vesměs hodnotili navštívené VVH sborů jako dobré, mnohde 

se objevili nedostatky, například ve vedení schůze, jinde byla VVH na vysoké úrovni. 

Slabou stránkou je nižší účast členstva a někdy chyběl i zástupce obce nebo města. 

Přetrvává problém ve spolupráci s okrskem Dolní Bělá, pokud sami sbory nenahlásily 

termín VVH, okresní sdružení nevědělo a neví, kdy se VVH v okrsku konají.  



Dva zástupci SDH na okrese dokonce přišli platit příspěvky hotově z důvodu, že 

nevěděli o bezhotovostní platbě!!!  

Podle nahlášených dalších termínů VVH SDH a okrsků byli určeni delegáti na tato 

jednání – tabulková forma bude aktualizována na stránkách OSH – zodpovídá         

p. Foldová. 

 

ad 3) průběžný stav v odvodu členských příspěvků 2014 a Hlášení za rok 2013 

K dnešnímu dni má podle výpisu z účtu a pokladny zaplaceno celkem 20 SDH, což je 

26 % z celkových 131 SDH, registrovaných na OSH Plzeň - sever. Hlášení o činnosti 

sbory posílají poštou nebo na e-mail. Všichni členové VV byli vyzváni k tomu, aby    

na VVH sborů důrazně připomínali termín odevzdání Hlášení i zaplacení členských 

příspěvků – do 31. ledna 2014! 

Toto je nutné z důvodu včasného zpracování všech hlášení do sumáře OSH a 

odeslání na ústředí SH ČMS. 

 

ad 4) předběžná zpráva inventarizační komise 

Informace podal předseda komise p. Ekstein. Komise se sešla 9. ledna 2014, 

provedla kontrolu MTZ OSH, drobného hasičského zboží – konstatovala, že je vše 

v pořádku a rovněž navrhla některý majetek z důvodu nefunkčnosti vyřadit ( stopky, 

monitor k PC,  apod. ) Seznámila se s přehledem nakoupeného majetku OSH za rok 

2013. Veškeré inventarizační protokoly budou pracovnicí kanceláře zpracovány do 

konce ledna, podepsány členy komise a následně odeslány k dalšímu zpracování na 

ústředí v Praze. 

 

ad 5) plány práce odborných rad na rok 2014  

Jednotliví vedoucí OR předložili plány práce svých rad – mládež, velitelé a prevence. 

Plán práce rady historie a ochrany obyvatelstva bude zpracován do konce ledna 

2014 a všechny plány budou zveřejněny na webu OSH v příslušných radách – 

zodpovídají jednotliví vedoucí OR. 

VV byl seznámen s výsledky soutěže O čestnou standartu OSH, jejíž vyhodnocení 

proběhlo 5. ledna v zasedací místnosti OSH v Plzni. První místo okrsek Ledce, druhé 

okrsek Nýřansko a třetí okrsek Plasy. Tabulkové výsledky budou neprodleně 

vyvěšeny na webových stránkách OSH a rovněž budou zaslány všem okrskovým 

velitelům. V této souvislosti rada velitelů navrhuje finanční odměnu pro prvního ve 

výši 2tis. Kč, druhé místo 1tis. Kč a třetí místo 500,- Kč. Dále rada navrhuje udělit 

mimořádnou prémii okrsku Ledce ve výši 1tis. Kč – tři roky po sobě soutěž vyhráli. 

Tento návrh byl členy VV schválen. 

Další informace z OR velitelů byla termín konání okresní soutěže v požárním sportu 

a soutěže O pohár starostky OSH – soutěže budou probíhat současně v neděli,       

1. června 2014 na 33. ZŠ ve Skvrňanech – sportovní areál je již předběžně 

zamluven.  

 

 

 



ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- informace ke změně v úrazovém pojištění mladých hasičů, od 1. 1. 2014 se vzniklé 

úrazy budou řešit s pojišťovnou Kooperativa. Dosud pojišťovna Generali. Úrazy, ke 

kterým došlo do 31. 12. 2013 bude likvidace ještě u Generali . Bližší informace budou 

( text smlouvy, formuláře, návody ) známy  po obdržení smlouvy od České rady dětí 

a mládeže 

- nabídka k odběru Hasičských novin, vyvěšeno na webu OSH 

- pozvání na 19. reprezentační ples SH ČMS, místo konání Benešov, s termínem 1. 

března 2014 od 20,00 hodin ( vstupenky ve výši 200,-- Kč je možné rezervovat  na e-

mailu: osh.benesov@wo.cz nebo telefonech 725 701 897, 317 721 368. Plakát bude 

zveřejněn v nejbližších dnech na www.dh.cz. Zároveň jsme byli požádáni o finanční 

příspěvek nebo věcnou cenu do tomboly. Po diskusi schválen příspěvek ve výši 2tis. 

Kč, který pracovnice kanceláře zašle na uvedený účet, uvedený v dopise z ústředí 

- dále předložila návrhy na vyznamenání, které podaly sbory ze Žihle, Vochova, 

Brodeslav a Zbůchu, vše schváleno 

- omluvila se za nepřipravené předávací protokoly na notebooky pro vedoucí OR, do 

příštího jednání VV vše připraví a vedoucí OR přivezou notebooky na jednání 

p. Frána J.: 

- připomněl zaslání žádosti na HZS Pk, stanice Košutka, Ing. Musil ohledně pronájmu 

sportovního zázemí pro pořádání Memoriálu Vendulky Fránové, 3. 5. 2014  

-Ing. Lüftner – reagoval na zápis z jednání v prosinci ohledně poškození zvukové 

aparatury, on ani nikdo z vedení sboru v Kralovicích si není vědom žádného 

poškození aparatury, podotkl, že měli problém aparaturu zapojit 

 

U S N E S E N Í: 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z minulého jednání 

- informace ZH p. Randy k připravovanému krajskému setkání Zasloužilých 

hasičů s místem konání Manětín nebo Kralovice 

- hodnocení VVH sborů 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2014 a odevzdaných Hlášení             

o činnosti za rok 2013 

- předběžnou zprávu inventarizační komise 

- výsledky soutěže O čestnou standartu OSH 

- termín okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH – 

neděle 1. června 2014, 33. ZŠ Skvrňany 

- informace k novému pojištění mladých hasičů 

 

 

 

 

 

mailto:osh.benesov@wo.cz
http://www.dh.cz/


VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele p. Saka a Ing. Lüftnera 

- plány práce OR velitelů, mládeže a prevence 

- odměnu okrskům pro první tři místa v soutěži O čestnou standartu OSH,         

1. místo 2tis. Kč, 2. místo 1tis. Kč, 3. místo 500,- Kč. Odměna bude vyplacena 

oproti dokladu za poháry, medaile a diplomy pro pořádání letošní okrskové 

soutěže  

- mimořádnou finanční prémii pro okrsek Ledce ve výši 1tis. Kč za vítězství 

třikrát v řadě za sebou – prémie bude vyplacena oproti dokladu za poháry, 

medaile nebo diplomy při pořádání letošní okrskové soutěže 

- finanční příspěvek na 19. reprezentační ples SH ČMS ve výši 2tis. Kč 

- vyznamenání dle předložených návrhů pro SDH Žihle, Brodeslavy, Vochov a 

Zbůch 

 

VV ukládá: 

 p. Foldové: 

- připravit předávací protokoly pro vedoucí OR na zapůjčené notebooky            

do 13. 2. 2014  

- zaslat příspěvek na reprezentační ples SH ČMS ve výši 2tis. Kč                      

do 31. 1. 2014  

- zaslat žádost o pronájem sportovního zázemí na PS Košutka k pořádání 

Memoriálu Vendulky Fránové do 13. 2. 2014  

- pravidelně aktualizovat termíny VVH sborů a okrsků a doplňovat tabulkový 

přehled splněných povinností ( příspěvky + hlášení ) na webu OSH 

 všem delegovaným členům VV a OR  - zúčastnit se jednání VVH sborů a 

okrsků dle termínového kalendáře 

 p. Hanusovi F. – trvá bod z usnesení 7. 11. 2013 

 p. Hanusovi K. – trvá bod z usnesení z 7. 11. 2013 

- zveřejnit na webu OSH výsledky soutěže O čestnou standartu OSH a 

s výsledky rovněž seznámit okrskové velitele do 20. 1. 2014  

 p. Honzíkovi – trvá bod z usnesení 12. 12. 2013 

 všem vedoucím OR zaslat na kancelář OSH v elektronické podobě plány 

práce na rok 2014 a zároveň zajistit jejich zveřejnění na webu OSH 

 

 

Zapsal : Luděk  E k s t e i n 

 

 

 

ověřovatelé: 

 

Ing. František  L ü f t n e r, v.r.           Josef   S a k, v.r. 

 


