
Z Á P I S 

z jednání VV OSH Plzeň – sever, konaném dne 12. února 2015 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Holota, p. Hanus K., p. Krnáč, p. Urbánek, Ing. Červenka 

Nepřítomni: p. Valenta 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení 

2) Stav v odvodu členských příspěvků a Hlášení o činnosti za rok 2014 

3) Inventarizace 2014 

4) Školení rozhodčích MH a PS, příprava školení vedoucích MH 

5) Termíny krajských a okresních soutěží MH a dospělých 

6) Informace z KSH PK 

7) Příprava OZ krajské soutěže dorostu 

8) Informace organizační komise pro přípravu SD 2015 

9) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Zapisovatelem zvolen p. Ekstein, ověřovateli 

zápisu p. Honzík a p. Severa – všichni přítomni pro. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení 

Usnesení z 15. ledna splněno. Trvají body pro vedoucí OR – do 28. 2. zpracovat hodnocení 

činnosti za období 2010 – 2014 a zveřejnit plány práce svých OR na webu OSH, pokud tak ještě 

neučinili. 

 

Ad 2) Stav v odvodu členských příspěvků a Hlášení o činnosti za rok 2014 

K dnešnímu dni, tj. k 12. 2. neuhradily členské příspěvky tyto SDH: Chotiná, Blažim, Dolní 

Jamné, Vlkošov, Bílov a Rybnice. 

p. Foldová: p 

- představitelé SDH v mnohých případech odevzdávají pouze Hlášení o činnosti, další povinná 

dokumentace z volebních valných hromad je z mnohých SDH nedostatečná – chybí kopie 

usnesení z VVH, zpráva KRR, plán činnosti na rok 2015, zpráva o činnosti a problémem je i 

správné vyplnění Přílohy k registračnímu listu!!!  

- již v listopadu 2014 na SP v Žihli, byli všichni představitelé SDH upozorněni na povinnost, 

odevzdat výše zmíněnou dokumentaci na OSH – bohužel někteří tzv. neumí číst, nesledují 

aktuální zprávy na webu OSH a nemají zájem ani o zprávy svých okrskových starostů nebo členů 

VV. Pak se stává, že mnozí na kancelář OSH přinesou dokumenty, které jsou na špatných 

(starých) tiskopisech, respektive přílohách k organizačnímu řádu nebo zcela neúplné.                     

- v souvislosti se zápisy do spolkového rejstříku byl 20. ledna na webu OSH zveřejněn dopis, 

který vysvětluje, jak to se samotným zápisem konkrétně v současné době vypadá.  

- někteří představitelé SDH změny nechápou, jiní nechtějí pochopit, někteří si myslí, že je to 

výmysl pracovnice kanceláře OSH nebo našeho ústředí. Bohužel – změny se týkají všech spolků 



v naší republice, tzn. i nás dobrovolných hasičů. Zákony ČR platí pro nás všechny, NOZ 

nevyjímaje! 

- důrazné upozornění na pravdivé a přesné informace při vyplňování Přílohy k registračnímu listu 

SDH – nepoužívat jiné, resp. staré tiskopisy. Ten správný všichni najdou na webu OSH, včetně 

ostatních příloh k Organizačnímu řádu (OŘ), včetně vzorů razítek – některé sbory mají stále 

špatná razítka, na kterých není uveden celý název naší organizace – doporučeno tomuto věnovat 

zvýšenou pozornost!!! 

- přílohy k OŘ – výpis z usnesení VVH, souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a 

souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla – důrazné upozornění – ZATÍM 

NEVYPLŇOVAT, NEOVĚŘOVAT PODPISY!!! – po zpracování časového 

harmonogramu naším ústředím, budou všichni představitelé SDH i okrsků včas 

informováni, aby tyto dokumenty vypracovali a zároveň ověřili podpisy! 

- pokud bude někdo z představitelů SDH mít dotazy, může se obrátit na kancelář OSH nebo na 

ústředí do Prahy. 

p. Hanus Fr. – vyjádřil své připomínky k registraci SDH do spolkového rejstříku 

Na sbory, které k dnešnímu dni neuhradily příspěvky, bude zaslána upomínka – zodpovídá         

p. Foldová. 

Dále byly určeny delegace na VVH okrsků: 

- 13. 2. Plasy – p. Foldová a p. Štefl 

- 13. 2. Vochov – p. Ekstein 

- 20. 2. Kožlany + Chříč – p. Foldová, Dobříč – p. Frána 

- 21. 2. Dolany – p. Foldová, Krsy + Pernarec – p. Sak,  

- 28. 2. Hromnice – p. Foldová, Manětín + Bezvěrov – p. Hanus Fr. 

 

Ad 3) Inventarizace 2014 

Závěrečnou zprávu inventarizační komise předložil předseda komise p. Ekstein. Inventura byla 

dokončena 27. ledna 2015 a inventurní protokoly podepsány členy inventarizační komise              

5. února a následně odeslány ke zpracování na ústředí SH. 

Majetek OSH je v řádném stavu, umístěn v kanceláři OSH a dále u SDH Všeruby a SDH 

Úněšov. Celkový hmotný majetek je ve výši 556.350,-- Kč (operativní evidence majetku, MTZ 

OSH, včetně materiálu pořízeného z dotace MŠMT a PK), hasičské zboží na skladě je v celkové 

výši 73.159,-- Kč. Pohledávky ke konci roku 2014 nebyly žádné, jediným závazkem byla došlá 

faktura (30. 12. 2014) za mobilní služby ve výši 726,-- Kč – uhrazena 13. 1. 2015. Vyřazovací 

protokol obsahuje dvě položky – starý mobilní přístroj a kancelářskou židli – odpis byl ve výši 

2.494,-- Kč. Pokladna k 31. 12. 2014 – 3.204,-- Kč a stav účtu k 31. 12. 2014 – 548.938,77 Kč. 

 

Ad 4) Školení rozhodčích MH a požární sport, příprava školení vedoucích MH 

p. Frána: školení rozhodčích MH proběhne až v podzimních měsících, nyní nelze najít vhodný 

termín 

p. Ekstein: seznam všech rozhodčích požárního sportu, který vede ve své evidenci zašle starostce 

OSH – dále bude zveřejněn na webu OSH s tím, že si bude moci každý sledovat platnost školení, 

resp. prodloužení platnosti osvědčení rozhodčího PS, v případě zájmu je ochoten školení 

rozhodčích PS uskutečnit 



p. Frána: školení vedoucích MH proběhne v termínu 28. 2. až 1. 3. 2015 ve spolupráci s SDH 

Obora, školení je určeno pro nové zájemce i pro ty, kteří budou platnost osvědčení obhajovat, 

zároveň v neděli 1. 3. proběhne aktiv vedoucích MH s volbou nové OR mládeže 

 

ad 5) Termíny okresních a krajských soutěží 2015 

Okresní kolo hry Plamen – závěrečné kolo – 23. a 24. 5. ve spolupráci s SDH Trnová a okrskem 

Ledce 

Celorepubliková dorostenecká soutěž – Memoriál Vendulky Fránové – 2. 5. – PS Košutka 

Okresní kolo v požárním sportu – 31. května – atletický stadion Města Plzně, Skvrňany 

Krajská soutěž dorostu – 30.května – atletický stadion Města Plzně, Skvrňany – pořadatel OSH 

Plzeň – sever 

Krajské kolo hry Plamen – p. Hanus Fr. informoval, že není znám pořadatel ani termín 

Krajské kolo v požárním sportu – pořadatel OSH Domažlice, termín cca 6. června 2015 

Při pořádání krajského kola dorostu a okresního kola v požárním sportu zajistí stravování SDH 

Všeruby. 

 

Ad 6) Informace z KSH PK 

p. Hanus Fr. – krajský starosta informoval, že na únorovém jednání VV KSH bude dohodnut 

pořadatel a termín krajského kola hry Plamen, KOR velitelů zasedala, ale výstup ještě nemá, 

krajské kolo v PS by mělo proběhnout v Domažlicích, asi 6. 6. 2015 

Dále promluvil k problematice rozdělování účelové dotace z Plzeňského kraje, upozornil, že klíč 

pro rozdělení si určil Plzeňský kraj nikoliv Krajské sdružení!!! V březnu se uskuteční pracovní 

shromáždění představitelů OSH, kde se projedná volební shromáždění delegátů OSH. 

 

Ad 7) Příprava OZ krajského kola dorostu 

p. Frána informoval, že OZ je připravené, pouze s KOR mládeže je třeba „doladit“ některé 

záležitosti.  

Dále krajský starosta p. Hanus požádal p. Fránu, aby připravené OZ krajského kola dorostu zaslal  

e-mailem, aby měl pro jednání VV KSH podklady pro jednání. 

 

Ad 8) Informace organizační komise pro přípravu SD 2015 

p. Ekstein – úkoly plní komise dle stanoveného harmonogramu. Je připraven Jednací a Volební 

řád, který komise předloží na březnovém VV. 

p. Foldová – informovala o pracovní cestě do tiskárny Dragonpress, s.r.o. v Klatovech, kde byl 

objednán tisk materiálů pro SD. Přítomným předložena cenová kalkulace. Po diskusi schváleny 

vyšší počty pro desky a bloky – bude využito i při jiných příležitostech a akcích. Na tiskovinách 

bude umístěno logo SH ČMS a také logo Plzeňského kraje. Dále informovala o cenové kalkulaci 

pro tisk knihy o Zasloužilých hasičích a praporech OSH PS – objednat 300 ks výtisků. Výzva 

všem členům VV, aby předložili vhodný název pro knihu. P. Štefl požádán, aby vyrobil butony, 

které obdrží každý účastník SD v Pláních – návrhy odešle e-mailem na adresu OSH – do 5. 3. 

2015 

 

Ad 9) Organizační záležitosti 

Vyznamenání předložil okrsek Plasy – udělení medaile ZZ pro starostu SDH Lomnička p. Kalinu 

– schváleno všemi přítomnými členy VV. 



Žádosti SDH Řemešín, Bukovina a Trojany o přestup z okrsku Žihle + Bílov do okrsku 

Kralovice schváleny všemi přítomnými členy VV. Okrsek Kralovice doloží usnesení VVH 

okrsku o projednání tohoto přestupu při jednání VH, dne 6. 2. 2015.  

p. Severa – oznámil změnu termínu aktivu OR prevence – aktiv se uskuteční již 3. 3. 2015 v HZ 

Vochov, dále informoval o zahájení soutěže PO očima dětí, metodický pokyn byl rozeslán na 

všechna školská zařízení v působnosti okresu Plzeň-sever a také na SDH. Celý pokyn je 

zveřejněn na webu OSH. 

 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- Splnění usnesení VV z 15. 1. 2015 

- Stav v odvodu členských příspěvků, Hlášení o činnosti a povinných přílohách z VVH 

- Informace k zápisům do spolkového rejstříku 

- Zprávu inventarizační komise 

- Přípravu a termín školení vedoucích MH – 28. 2. a 1. 3. v Oboře 

- Stav v proškolených rozhodčích MH a požárního sportu 

- Termíny okresních a krajských soutěží MH a dospělých 

- Informace z KSH Plzeňského kraje 

- Informace organizační komise pro přípravu SD 2015 v Pláních u Plas 

- Informace o aktuálním stavu přípravu knihy o Zasloužilých hasičích a praporech OSH PS 

- Změnu termínu aktivu OR prevence na 3. 3. 2015, HZ Vochov a informaci o zahájení 

dalšího ročníku soutěže PO očima dětí 

 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Honzíka a p. Severu 

- Cenovou kalkulaci na desky, delegační lístky a bloky pro SD i další použití 

- Cenovou kalkulaci na tisk knihy o ZH a praporech OSH PS 

- Vyznamenání pro starostu SDH Lomnička p.Kalinu – medaili Za zásluhy 

- Přestup SDH Řemešín, Trojany a Bukovina z okrsku Žihle + Bílov do okrsku Kralovice 

 

VV ukládá: 

Všem členům VV: 

- důsledně vysvětlovat záležitosti, týkající se zápisů do spolkového rejstříku 

Termín: průběžně 

- Zúčastnit se VVH okrsků, na které byli delegováni 

Vedoucím OR: 

- doplnit na webové stránky OSH plány odborných rad na rok 2015 a zpracovat hodnocení 

činnosti OR za období 2010 – 2014 

Termín: do 28. 2. 2015 

 

p. Fránovi: 

- připravit OZ krajského kola dorostu a zaslat jej starostovi KSH PK  

  Termín: do 20. 2. 2015 



 

p. Eksteinovi: 

- doručit seznam všech rozhodčích požárního sportu na kancelář OSH 

Termín: do 20. 2. 2015 

 

p. Šteflovi: 

- připravit návrh na pamětní butony pro SD 2015 v Pláních a následně zajistit jejich výrobu 

Termín: návrh zpracovat do 5. 3. 2015, výroba do 27. 3. 2015 

 

p. Foldové: 

- průběžně aktualizovat záležitosti týkajících se zápisů do spolkového rejstříku a neprodleně o 

všech změnách informovat členy VV, okrskové starosty a informace zveřejňovat na webu OSH 

 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Jiří  H o n z í k, v.r.                 Petr   S e v e r a, v.r. 

 


