
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 8. prosince 2015, v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., p. Hanus F., p. Holota, p. Plaščiak, Ing. Musil 

Nepřítomni: p. Randa 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení z 10. 11. 2015  

2) hodnocení práce členů VV a odborných rad za rok 2015 zajištění delegací na VVH SDH  

3) plán práce VV na 1. pololetí 2016 

4) dotace MŠMT ČR, předběžná zpráva o čerpání účelové dotace PK 

5) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky OSH Ing. Vlastimil Červenka. Návrh na zapisovatele 

dnešního jednání – p. Ekstein: schváleno, ověřovatelé zápisu: p. Fila a p. Kapitán: schváleno. 

Členům VV a OR, kteří se zúčastnili výročního jednání SP na Horní Bělé, 21. 11. poděkoval za 

účast a s uspokojením konstatoval, že společný oběd byl dobrým počinem. 

 

ad 1) kontrola usnesení – p. Foldová 

Poslední jednání VV proběhlo 10. 11., úkoly byly splněny. Pouze nedodržení termínu odeslání 

zpráv vedoucích OR před Shromážděním představitelů, v termínu pouze OR prevence p. Severa. 

 

ad 2) hodnocení práce členů VV a odborných rad za rok 2015 a delegace na VVH 

p. Cízl: 

- ze strany OKRR pouze důrazná připomínka na dodržování daných a schválených termínů jak 

ve VV tak v OR, zaznělo to rovněž ve zprávě na SP v Horní Bělé, jinak bez připomínek 

Ing. Červenka: 

- poukázal na to, že jsme si schválili stálou zapisovatelku, a zároveň jsme se domluvili i na 

změně termínu jednání VV (ze čtvrtka na úterý a od 16ti hodin), ale zápisy dál zapisuje                 

p. Ekstein a p. Foldová, mělo by se to vše zlepšit, docházka na jednání VV je na dobré 

úrovni 

- sl. Stará – poslední dvě jednání VV byla od 15,30 hodin a nestihla z pracovních důvodů 

včas přijít, od ledna se vše upraví  

- p. Foldová: poděkovala všem členům VV i členům OR za podporu OSH, za veškerou 

činnost a spolupráci, pouze připomněla, aby výsledky ze soutěží mladých hasičů byly 

k dispozici včas, nikoliv měsíc i déle po skončení soutěže. Dále připomněla také 

dodržování termínů při odevzdávání úkolů – nepřidělávejme si vzájemně práci a starosti! 

V příštím období nebude brán zřetel na pozdě odevzdaná vyúčtování, žádosti apod. 

- p. Frána: výsledky z Nevřeňského bloudění byly odevzdány dlouho z důvodu 

přepočítávání výsledků, některá SDH si odvezla startovací karty a bylo nutné vše 

dohledat, proto byly výsledky odeslány až s dalšími z Mikulášské střelby v Ledcích 

 

 

 

 



DELEGACE na VVH SDH: 

- termínový kalendář VVH SDH byl doplněn o další jednání a byly určeny delegace členů 

VV na jednotlivá jednání. Vše bude zveřejněno na webu OSH a termínový kalendář bude 

starostkou OSH průběžně aktualizován – úkol trvalý 

 

ad 3) plán práce VV na 1. pololetí 2016 – p. Foldová 

Plán práce byl členy VV projednán předběžně, byly stanoveny termíny jednání a program 

jednotlivých jednání. Červnové jednání je naplánováno jako výjezdní, p. Foldová domluví se 

starostou SDH Štichovice, p. Pavlem Eretem (okrsek Manětín+Bezvěrov) možnost konání v KD 

Štichovice. Návrh plánu práce bude neprodleně všem členům VV odeslán, po připomínkách a 

doplnění bude na lednovém jednání schválen. 

 

ad 4) dotace MŠMT ČR, předběžná zpráva o čerpání účelové dotaci PK – p. Foldová 

Tabulky pro vyúčtování dotací z MŠMT ČR na provozní náklady OSH, volnočasové aktivity a 

MTZ SDH byly odeslány včas na SH ČMS, dnes byl doručen e-mail, že finanční částky byly 

zaslány na účty jednotlivých OSH, která vyúčtování odevzdala řádně a včas.  

Provozní náklady OSH 57.258,-- Kč, volnočasové aktivy (vč. Memoriálu V. Fránové)   27.000,-- 

Kč a MTZ SDH 72.342,-- Kč. Sborům, které předložily vyúčtování, budou částky zaslány na účty, 

upozornění, aby po zaúčtování v podvojném účetnictví SDH byly na OSH neprodleně zaslány 

sestavy dotačních účtů!!! 

Účelová dotace PK 

- předloženy položky a částky, za finanční částku, která zbývá OSH nechá vyrobit překážky 

pro dorost a MH, zakoupí se 4 nové proudnice (zajistí p. Sak a p. Frána) 

- za zbývající prostředky bude zakoupen kancelářský materiál 

 

ad 5) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 Seznámila se závěry z jednání u hejtmana PK p. Šlajse a následně o společném jednání 

starostů OSH Plzeňského kraje a starosty KSH PK Ing. Majera u krajského ředitele HZS 

PK Ing. Pavlase. Na jednání s hejtmanem byla přislíbena částka 3 mil. 500 tis. Kč pro rok 

2016 jako podpora práce a činnosti OSH a KSH v Plzeňském kraji s tím, že Plzeňský kraj 

doporučuje podporovat z těchto financí aktivní sbory. Na jednání se starosty OSH, 

starostou KSH a ředitelem HZS PK bylo projednáno tzv. memorandu o partnerství a 

spolupráci, které zahrnuje mnoho oblastí naší hasičské práce. Bylo projednáno rozdělení 

na KSH, pevná částka na OSH a zbývající finance dle členů v daných okresech. 

Konkrétní dohoda bude známa v lednu 2016. 

 Hejtman PK ocení několik jednotlivců – hasičů, za aktivní a prospěšnou práci, naše OSH 

navrhne na ocenění hejtmana 5 členů. Po diskusi mezi přítomnými členy VV byli vybráni 

a schváleni tito členové: Jaroslav Frána, ml. – SDH Všeruby, Jan Čermák – SDH Tlučná, 

Petr Severa – SDH Manětín, Vítězslav Genttner – SDH Nevřeň a Kateřina Müllerová – 

SDH Obora. Jmenovaní obdrží osobní pozvánku od hejtmana PK, setkání se uskuteční 

27. 1. 2016 od 15ti hodin v sále zastupitelstva PK, Škroupova 18, Plzeň. 

 Předložené návrhy na vyznamenání SDH Všeruby, Senec, Kaznějov, Rochlov a okrsku 

Vochov+Město Touškov byly schváleny. Na návrh OSH bude udělena medaile Za 

příkladnou práci SDH Trnová, okrsku Ledce Čestné uznání OSH a SDH Nevřeň bude 

udělena čestná stuha OSH. 



 Hodnocení SP na Horní Bělé: účast je stále stejná jako každý rok (do 70ti procent), je 

smutné, že téměř 40 představitelů SDH nezajímá, co se na OSH událo, jaké jsou 

ekonomické výsledky, úspěchy…velmi přínosné bylo vystoupení ředitele HZS PK           

Ing. Pavlase a vedoucího ústřední OR represe Bc. Kučery, kteří osvětlili důležité 

záležitosti týkající se financování JPO 

 Reklamace trička při vyhlášení v Manětíně – pro kategorii dorostu bylo předáno tričko 

pro přeborníka na 60m překážek, trička a potisk objednávala sl. Saková, která prověří, jak 

zněla objednávka potisku a zajistí nápravu. 

 Předložila cenovou nabídku od Zemědělské kralovické, a.s. na výrobu překážky „okno“ 

pro dorost, nabídka byla členy VV přijata a bylo schváleno pořízení dvou kusů a jednoho 

kusu nízké překážky 0,7 m podle dodatku HS, vydaných SH ČMS. 

p. Ekstein: 

 Podal informaci o zasedání ZČHL, kde zastupoval naše OSH. Jednání se konalo 22. 11. 

v Plzni, rada ZČHL respektovala termíny okrseních soutěží a informovala o tom, že 

plánují na 22. 10. 2016 gala večer ZČHL. 

p. Frána: 

 Informace o stejném termínu Memoriálu V. Fránové a soutěže Českého poháru 100 m 

překážek v Třebíči – z ústředí tento problém konzultovali, ale vzhledem k tradici 

pořádání našeho memoriálu nebudeme termín měnit a ani nemůžeme z důvodu velmi 

nabitého květnového kalendáře okresních akcí. 

 Dotaz, kdo tvořil a schvaloval návrh kalendáře pro rok 2016 – odpověděla p. Foldová, že 

fotky dodala agentuře Slugge, která návrh vytvořila. Za jednu fotku, kde má soutěžící 

mladý hasič tzv. „oříznutou“ část hlavy se omluvila. 

p. Severa: 

 Informoval o semináři prevence a ochrany obyvatel, který se konal 28. 11. v HZ v Tlučné, 

velmi slušná účast, kvalitně připravená témata ze strany Bc. Kučery. Bylo proškoleno 13 

nových preventistů odbornost III, 5 účastníků si odbornost prodloužilo a 3 účastníci si 

odbornost obnovili. 

p. Kapitán: 

 OR historie na svém jednání 1. 12. stanovila úkoly pro příští rok, mezi které patří 

například zmapování sošek sv. Floriána ve sborech, příprava historie hasičských razítek a 

pokračování v dokumentaci hasičských zbrojnic ve spolupráci s p. Genttnerem z SDH 

Nevřeň. 

 Požádal přítomné členy VV, aby ve svých okrscích a sborech projednali možnost 

spolupořádání VII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v roce 2016. 
 

Závěr jednání provedl Ing. Červenka a p. Foldová – vyslovili přání spokojených a klidných Vánoc 

a úspěšného vstupu do roku 2016. 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení ze dne 10. 11. 2015  

- hodnocení práce členů VV a odborných rad 

- předběžný návrh plánu práce VV na 1. pololetí 2016 

- informace o konečném vyúčtování dotace MŠMT ČR a předběžném vyúčtování účelové 

dotace PK 



- informace o jednání s hejtmanem PK a následném jednání starostů OSH, starosty KSH 

PK a krajského ředitele HZS PK 

- informace vedoucího OR prevence o semináři, konaném v HZ v Tlučné 

- informace vedoucího OR historie o jednání rady 

- informace z jednání ZČHL 
 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Kapitána 

- přerozdělení dotace MŠMT ČR na volnočasové aktivity a MTZ sborů, dle dodaných 

vyúčtování 

- návrhy na vyznamenání SDH Všeruby, Senec, Kaznějov, Rochlov a okrsku 

Vochov+Město Touškov 

- medaile ZPP pro SDH Trnová, ČU OSH pro okrsek Ledce a Čestnou stuhu OSH pro 

SDH Nevřeň 

- p. Fránu, p. Čermáka, p. Severu, p. Genttera a sl. Müllerovou na ocenění hejtmana PK 

- zadání výroby dvou kusů překážek pro dorost a jedné překážky – nízká překážka 0,7 m 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 odeslat všem členům rozpracovaný návrh plánu práce VV na 1. pololetí 2016 

k připomínkám – neprodleně 

 průběžně aktualizovat termínový kalendář VVH SDH a okrsků, včetně delegací – 

úkol trvalý 

 zaslat starostovi KSH PK Ing. Majerovi seznam jmen na ocenění hejtmana PK se 

stručnou charakteristikou jmenovaných – do 20. 12. 2015 

 dojednat se starostou SDH Štichovice možnost konání výjezdního zasedání VV 

v červnu 2016 v KD ve Štichovicích – do 12. 1. 2016 

Ing. Červenkovi: 

 zajistit vyplacení částek dotace MŠMT ČR na účty SDH, které provedly řádné vyúčtování 

p. Fránovi a p. Sakovi: 

 zajistit nákup 4 kusů sportovních proudnic tak, aby bylo možné zaúčtování a zaplacení 

v letošním roce – do 18. 12. 2015  

sl. Sakové 

 prověřit zadání na potisk triček pro přeborníka na 100m překážek, zajistit reklamaci nebo 

vyhotovení nových triček – do 12. 1. 2016  

Všem členům VV: 

 dodržet delegace na výroční jednání SDH dle termínového kalendáře, zveřejněného na 

webových stránkách OSH a zjistit možnost spolupořádání VII. setkání ZH a funkcionářů 

v roce 2016 

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VV – ÚTERÝ, 12. LEDNA 2016 OD 16,00 HODIN!!! 
 

zapsal: Luděk  E k s t e i n 

z poznámek přepsala: Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé: 
 

Josef   F i l a, v.r.       Ladislav  K a p i t á n, v.r 

 


