
 

 

Z á p i s 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 

15. ledna 2015 v kanceláři OSH PS, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

Nepřítomni: p. Valenta 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení průběhu VVH SDH 

3) Průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2015 a Hlášení o činnosti 

4) Předběžná zpráva inventarizační komise 

5) Plány odborných rad 

6) Informace organizační komise pro přípravu Shromáždění delegátů 2015 

7) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Zapisovatelem jednání schválen p. Ekstein, 

ověřovateli zápisu p. Fila a p. Hanus K. 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Usnesení z prosincového jednání VV splněno. Po diskusi schválen plán práce VV na 1. pololetí 

roku 2015 s tím, že po volbách v březnu si nové vedení OSH plán upraví.  

 

Ad 2) hodnocení průběhu VVH sborů 

Valné hromady probíhají ve sborech dle nahlášených termínů, jednotliví členové VV, 

delegovaní na jednání se valných hromad zúčastnili. Nebyly zaznamenány závažné 

nedostatky. Byly určeny delegace členů VV na období od 16. ledna do 7. února, termínový 

kalendář bude aktualizován a zveřejněn na webu OSH – zodpovídá p. Foldová 

 

Ad 3) průběžný stav v odvodu členských příspěvků a Hlášení o činnosti za rok 2014 

K 15. 1. 2015 členské příspěvky zaplatilo 17 sborů (na OSH je registrováno 131 SDH), Hlášení 

o činnosti i ostatní povinná dokumentace z VVH odevzdáno z 10-ti SDH. 

p. Foldová podala informace k zápisům do Městského soudu – spolkového rejstříku, které 

obdržela všechna OSH od p. Hladíkové ze SH ČMS Praha dne 14. 1. 2015.  Bude zpracován 

dopis, který obdrží starostové okrsků a členové VV, kde stručně popíšeme, jak bude 

postupováno dále – zodpovídá p. Foldová. Veškeré povinné přílohy organizačního řádu – 

příloha k RL, výpis z usnesení VVH, souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a souhlas 

vlastníka nemovité věci s umístěním sídla SDH – budou k dispozici na webu OSH! Důrazné 

upozornění – souhlasy zatím neověřovat podpisy!!! 

 



 

 

Ad 4) předběžná zpráva inventarizační komise 

Předseda komise p. Ekstein oznámil, že komise má připraveny inventarizační protokoly,         

p. Fránou byl fyzicky zkontrolován stav MTZ majetku – překážky a ostatní materiál uložený u 

SDH Všeruby a SDH Úněšov. Fyzické přepočítání hasičského zboží, uloženého v kanceláři OSH 

proběhne za účasti inventarizační komise příští týden. Závěrečná zpráva bude předložena na 

únorovém jednání VV. 

 

Ad 5) plány odborných rad 

Vedoucím OR uloženo, aby plány práce neprodleně dodali a následně byly zveřejněny na 

webu OSH a v kopiích zaslány na kancelář OSH. (splněno OR velitelů, OKRR) 

Jednotlivé aktivy OR, které zvolí nové složení OR: 

OR velitelů – 24. 2. 2015, HZ Plasy 

OR mládeže – 1. 3. 2015, KD Obora, školení vedoucích MH 28. 2. 2015 – Obora 

OR prevence – 7. 3. 2015, HZ Vochov 

OR ochrany obyvatel – 22. 2. 2015, HZ Žichlice 

OR historie – termín bude určen dodatečně 

 

 

Ad 6) informace organizační komise pro přípravu Shromáždění delegátů 2015 

Za organizační komisi informace podal p. Ekstein. Komise se sešla 8. ledna v kanceláři OSH, 

projednala návrh volebního a jednacího řádu. Dále projednala harmonogram organizačního, 

technického a personálního zabezpečení SD. 

Po diskusi VV doporučuje organizační komisi po zpracování došlých návrhů z SDH a okrsků, 

zveřejnit navržené kandidáty na webových stránkách OSH. 

Všem vedoucím OR uloženo – nejpozději do 28. 2. dodat stručné zhodnocení činnosti za 

období 2010-2014. 

 

Ad 7) organizační záležitosti 

p. Hanus K. 

- předložil vyhodnocení soutěže O čestnou standartu OSH: 1. místo okrsek Ledce (50000 

bodů), 2. místo okrsek Plasy (27900 bodů), 3. místo okrsek Dobříč (26400 bodů), 4. místo 

okrsek Manětín + Bezvěrov (22800 bodů), 5. místo okrsek Dolany (16900 bodů), 6. místo 

okrsek Kralovice (16900 bodů), 7. místo okrsek Kožlany + Chříč (14500 bodů), 8. místo okrsek 

Všeruby (14000 bodů), 9. místo okrsek Krsy + Pernarec (13200 bodů), 10. místo okrsek Dolní 

Bělá (12400 bodů), 11. místo okrsek Žihle + Bílov (5900 bodů), okrsky Hromnice, Nýřansko a 

Vochov + Město Touškov nehodnoceny pro nedodání podkladů 

- navrhuje pro 1. – 3. místo finanční odměnu: 1 – 2tis. Kč, 2 – 1,5tis. Kč, 3. 1tis. Kč – po 

předložení účtenek za poháry, medaile a diplomy při pořádání okrskové soutěže v roce 2015 

-přítomnými členy VV schváleno.  

- čestné plakety a diplomy prvním třem okrskům zajistí p. Foldová 

 



 

 

p. Foldová 

- předložila návrhy na vyznamenání z SDH Dolany, Líně, Město Touškov a okrsků Plasy a 

Kožlany + Chříč – přítomnými členy schváleno 

- informovala o uzavření podnájemní smlouvy s fi D. S. D Metal plus, s. r. o na prostory 

kanceláře OSH v Kollárově ul. 427/32 a o přeložení pevné telefonní linky – číslo zůstává 

stejné – 377 270 333 

- přečetla žádost o finanční příspěvek na XX. reprezentační ples SH ČMS, který se koná 21. 

února. Po diskusi schválen příspěvek ve výši 3tis.Kč, který bude zaslán bezhotovostně na účet 

OSH Uherské Hradiště, které je spolupořadatelem plesu 

 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- Splnění usnesení z prosincového jednání VV 

- Hodnocení průběhu VVH SDH 

- Stav v odvodu členských příspěvků a odevzdání Hlášení o činnosti 

- Předběžnou zprávu inventarizační komise 

- Informace k novým přílohám Organizačního řádu v souvislosti se zápisy do 

spolkového rejstříku Městského soudu v Praze 

- Výsledky soutěže O čestnou standartu OSH 

- Termíny a místa konání jednání aktivů OR 

- Informace organizační komise k přípravě SD 2015 

- Smlouvu o pronájmu kanceláře OSH s fi D. S. D. Metal plus, s. r. o. 

 

VV schvaluje: 

- Plán práce VV na 1. pololetí 2015 

- Finanční odměnu za umístění v soutěži O čestnou standartu OSH: 1. místo 2000,-- Kč, 

2. místo 1500,-- Kč a 3. místo 1000,-- Kč, která bude vyplacena proti účtence za 

medaile, poháry a diplomy při pořádání okrskové soutěže v roce 2015 

- Předložené návrhy na vyznamenání SDH Dolany, Líně, Město Touškov a okrsky Plasy a 

Kožlany + Chříč 

- Příspěvek ve výši 3000,-- Kč na XX. reprezentační ples SH ČMS –  OSH Uherské 

Hradiště 

 

VV doporučuje: 

- organizační komisi po zpracování došlých návrhů z SDH a okrsků, zveřejnit kandidáty na 

funkce v orgánech OSH na webu OSH 

 

 

 



 

 

 

VV ukládá: 

Všem vedoucím OR: 

- Dodat plány práce a zveřejnit jejich znění na webu OSH – do 31. 1. 2015  

- Zpracovat stručné zhodnocení činnosti za roky 2010 – 2014 – do 28. 2. 2015  

 

Všem členům VV: 

- Podle určených delegací, zúčastnit se jednání VVH SDH a okrsků 

Termín: průběžně, dle termínového kalendáře 

 

p. Foldové: 

- aktualizovat delegace členů VV na VVH sborů a okrsků a zveřejnit je na webu OSH - 

průběžně 

- zajistit plakety a diplomy pro vyhodnocení soutěže O čestnou plaketu OSH – do 6. 2. 2015   

- Zpracovat dopis s pokyny k novým přílohám Organizačního řádu v souvislosti se 

zápisy do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze, zaslat jej členům VV a 

starostům okrsků, včetně zveřejnění na webu OSH – neprodleně 

 

 

Ze zápisu zapisovatele p. Eksteina zpracovala:  

Alena Foldová 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef  F i l a, v.r.        Kamil  H a n u s, v.r. 

 

 


