
Zápis 

z jednání VV OSH Plzeň-sever, konaný dne 11. listopadu 2014 v kanceláři 

OSH, Kollárova ul. 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Hanus F., p. Krnáč, Ing. Červenka 

Nepřítomni: p. Valenta 

Hosté: plk. Ing. Pavel Musil, p. Suchý 
 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hospodaření OSH za 1. – 9. 2014  

3) zabezpečení Shromáždění představitelů SDH 

4) příprava rozpočtu OSH na rok 2015 

5) zprávy odborných rad 

6) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

7) organizační záležitosti 

8) usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Přítomné přivítala v nové kanceláři OSH, kterou 

nám pronajala společnost D.S.D. METAL plus spol. s r.o. Plzeň. Smlouvu o pronájmu 

s uvedenou společností uzavře naše OSH v průběhu měsíce listopadu až prosince – dle časových 

možností majitelů firmy. Zapisovatelem jednání navržen a schválen p. Ekstein, ověřovateli zápisu 

navrženi a schváleni p. Frána a p. Sak. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Usnesení z jednání VV ze dne 14. 10. 2014 splněno. 

 

ad 2) hospodaření OSH za období 1. – 9. 2014  

Tabulkový přehled příjmů a výdajů předložen 1. náměstkem p. Šteflem, hospodaření je v souladu 

se schváleným rozpočtem na rok 2014. Komentář k jednotlivým položkám vysvětlila p. Foldová. 

Přehled příjmů a výdajů obdrží každý představitel SDH na sobotním jednání. 

 

ad 3) zabezpečení SP SDH 

Místem konání je kulturní dům v Žihli – pronájem je bezplatný. Technicky zabezpečeno ze strany 

SDH Žihle, včetně nápojů (káva, sušenka, minerální voda). V pátek, 14. 11. budou instalovány 

prapory sborů a připravena prezence. Každý představitel obdrží tzv. zpravodaj, včetně všech 

dokumentů – Hlášení o činnosti+vysvětlivky, Zpráva o konání VVH, příloha k registračnímu 

listu. Zpravodaj obsahuje metodický návod ke konání volebních VVH, informace o platbě 

členských příspěvků, termínech soutěží v roce 2015. Zpravodaj, včetně všech ostatních 

dokumentů bude zveřejněn na webu OSH – www.oshps.cz v nejkratším možném termínu po SP 

SDH. 

 

 

http://www.oshps.cz/


 

ad 4) rozpočet OSH na rok 2015  

Plánované příjmy a výdaje na rok 2015 předložil p. Štefl. Pro příští rok je počítáno s obdobnými 

příjmy jako v letošním roce, včetně dotace z KÚ PK.  Plánované příjmy 936tis. Kč, plánované 

výdaje 850tis. Kč. Je počítáno s částkou 20tis. na Sněm delegátů a 30tis. Kč na tisk brožury o 

praporech a ZH. V tabulkové podobě bude rozpočet s rozpisem jednotlivých položek na rok 

2015 předložen SP SDH v Žihli ke schválení. 

 

ad 5) zprávy vedoucích odborných rad 

OR mládeže, p. Frána: 

- seznámil s jednáním KOR mládeže, které se konalo v Sušici 

- vzhledem k tomu, že žádné OSH nemá zájem o pořádání krajského kola dorostu 

v příštím roce, jak on tak starostka OSH PS přislíbili jeho zorganizování v roce 2015. 

Starostce uloženo, aby jednala s představiteli Atletického klubu Města Plzeň o možnosti 

pronájmu stadionu na Skvrňanech, Vejprnická ul. 

- dále podal informace o slavnostním setkání mladých hasičů, které se konalo 8. 11. 

v kulturním domě v Hromnici za spolupráce s SDH Žichlice – Obci Hromnice a SDH 

Žichlice bude odesláno poděkování – uloženo p. Foldové. Setkání bylo velmi dobře 

připraveno, pouze byla menší účast pozvaných hostů. 

OR prevence, p. Severa: 

- seznámil s přípravou společného semináře OR prevence, velitelů a ochrany obyvatel, 

který se uskuteční 22. 11. v HZ v Žichlicích s možností obnovy nebo získání odbornosti 

Preventista III, HASIČ III 

- pozvánky byly rozeslány všem okrskovým starostům, velitelům a rovněž je pozvánka 

vyvěšena na webových stránkách OSH 

OR velitelů, p. Hanus K.: 

- požádal Ing. Musila o možnost zajištění zástupce HZS PK na seminář do Žichlic, který by 

znovu vysvětlil způsob odborné přípravy velitelů a strojníků JPO 

- Ing. Musil potvrdil, že zástupce HZS PK na seminář zajistí 

 

ad 6) informace ze Shromáždění starostů OSH  

Shromáždění starostů OSH se konalo 17. 10. v Přibyslavi. Nejdůležitějšími body programu bylo 

schválení nového znění Stanov SH ČMS, které budou v nejbližších dnech po jazykové úpravě ke 

stažení na www.dh.cz. a dále informace o situaci v HVP, a.s. – pojišťovna se snaží prodat životní 

pojištění, aby vyhověla požadavkům ČNB o navýšení kapitálu – představitelé SH i HVP, a.s. byli 

pověřeni dalším jednáním s tím, že pokud bude potřeba, sejdou se starostové OSH na 

mimořádném jednání. Usnesení z toho SS OSH je k dispozici na stránkách SH. 

 

ad 7) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 navrhuje složení inventarizační komise: p. Ekstein jako předseda, členové p. Holota,       

p. Plaščiak, p. Cízl a p. Suchý – přítomní členové VV i předem oslovení členové OR 

se jmenováním souhlasí 

 předložila návrhy na vyznamenání SDH Kozolupy, Ledce a Kaznějov – schváleno bez 

připomínek 

http://www.dh.cz/


Ing. Musil: 

 potvrdil termín i místo konání Memoriálu V. Fránové na 2. 5. 2015 na PS Košutka, 

informoval o odborné přípravě velitelů a strojníků JPO obcí 

 informoval o požadavku p. Lefnera z Ostravy o možnost pořádání soutěže v běhu 100 

metrů s překážkami pro ženy a muže (soutěž Českého poháru) v rámci MVF – po diskusi 

bylo zamítnuto, je to velmi složité a finančně i technicky náročné takovou soutěž zajistit 
 

p. Plaščiak: 

 v pátek 7. 11. 2014 mu byl v Přibyslavi udělen titul Zasloužilý hasič, vyjádřil své velké 

poděkování všem členům VV za toto vysoké ocenění 

 navrhl, aby prosincové jednání VV bylo výjezdní, nabízí prostory HZ v Žichlicích – po 

diskusi souhlasí všichni přítomní členové VV 
 

U S N E S E N Í: 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení z 14. 10. 2014 

- předložené hospodaření OSH za období 1. – 9. 2014  

- předložený rozpočet OSH na rok 2015 

- zpravodaj pro představitele SDH, včetně všech dokumentů k volebním VVH 

- zprávy vedoucích odborných rad, přednesené jednotlivými vedoucími OR 

- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, přednesené starostkou p. Foldovou 

- diskusní příspěvky členů VV i hostů, které zazněly na dnešním jednání 
 

VV schvaluje: 

- předložené návrhy na vyznamenání SDH Kozolupy, SDH Ledce a SDH Kaznějov 

- konání výjezdního neveřejného jednání VV dne 11. 12. 2014 v Žichlicích od 17ti hodin 
 

VV jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení:  

předseda: p. Luděk Ekstein 

členové: p. Holota, p. Plaščiak, p. Cízl a p. Suchý 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 zaslat děkovné dopisy Obci Hromnice a SDH Žichlice za zajištění slavnostního setkání 

mladých hasičů¨     termín: do 20. 11. 2014  

 jednat s vedením Atletického klubu – stadion Města Plzně o možnosti pronájmu stadionu 

ve dnech 30. a 31. 5. 2015 (krajské kolo dorostu a okresní kolo v požárním sportu) 

termín: do 20. 11. 2014  

všem členům VV: 

 zúčastnit se jednání Shromáždění představitelů SDH v Žihli, 15. 11. 2014  

 

 

 

 



Ze zápisu zapisovatele a audio záznamu zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé zápisu: 

Jaroslav   F r á n a, v.r.       Josef   S a k, v.r. 

 


