
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném                                

dne 17. května 2016, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fr. Hanus, p. Krnáč, p. Honzík, sl. Stará, p. Randa 

Nepřítomni: Ing. Lüftner, p. Sak 

 

Před zahájením jednání bylo poblahopřáno vedoucímu OR prevence p. Severovi k narozeninám a 

byl mu předán dárek a na návrh okrsku Manětín+Bezvěrov medaile Za příkladnou práci.  

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hodnocení celostátní soutěže Memoriál V. Fránové, příprava závěrečného kola              

44. ročníku hry Plamen 

3) zhodnocení soutěže PO očima dětí 

4) OZ okresní soutěže v požárním sportu 

5) informace ze Shromáždění starostů OSH, dotace MŠMT ČR 

6) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek Ing. Vlastimil Červenka. Navržen a schválen zapisovatel p. Luděk 

Ekstein a ověřovatelé zápisu p. Michal Češka a p. Josef Moravec 

 

ad 1) kontrola usnesení VV z 19. 4. 2016  

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová, uložené úkoly splněny. Přesunuté body jednání 

– OZ hry Plamen a hospodaření za 1. Q 2016 budou řešeny v průběhu jednání. 

 

ad 2) hodnocení Memoriálu V. Fránové, příprava závěrečného kola hry Plamen, provedl 

p. Frána 

- Memoriál V. Fránové: 

nižší počet závodníků, souběh několika republikových sportovních akcí, pozitivně 

hodnocena soutěž ve výstupu na věž, celkově kvalitní průběh soutěže, poděkování všem, 

kteří se podíleli na přípravě, soutěži samotné i úklidu. Výsledky jsou vyvěšeny na webu 

OSH. 

- závěrečné kolo hry Plamen proběhne ve dnech 21. a 22. května v obci Trnová, proběhl 

jarní aktiv vedoucích MH, kde vedoucí získali cenné informace jak k soutěži, tak 

k dotacím z MŠMT. S SDH Trnová a TJ Sokol Trnová je domluveno stravování, 

s okrskem Ledce technická četa, případné problémy budou řešeny na místě. S OÚ Trnová 

je domluveno stanování na pozemcích obce (dopis ze dne 12. 5. 2016), TJ Sokol požaduje 

úhradu za nájem areálu – bude řešeno po soutěži fakturou. Ceny na prvních pět míst 

v obou kategoriích jsou zajištěny, (džberovky, sací koše, hadice C, nosiče hadic a kužele), 

poháry, trofeje a medaile objednány, vyzvedne koncem týdne p. Hanus K. 

- v souvislosti se zajištěním zdravotní služby na sportovní i jiné akce, předložil p. Češka 

zhodnocení uplynulých dvou roků, kde naši záchranáři zasahovali, požadavek na 

zakoupení nosítek – výkonný výbor souhlasí se zakoupením nosítek, uloženo p. Foldové 



zajistit objednávku a domluvit se na typu a dalších náležitostech s p. Holečkem, členem 

rady ochrany obyvatel 

 

ad 3) zhodnocení soutěže PO očima dětí, provedl p. Severa 

- slavnostní vyhodnocení proběhlo ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 17ti hodin na PS Košutka, 

drobné dárky a diplomy zajistila p. Foldová, vyhodnocení se zúčastnili členové OR 

prevence a starostka, po vyhodnocení si měli možnost všichni prohlédnout celý areál 

požární stanice 

- 5. května proběhlo již také krajské kolo, zaznamenali jsme výrazný úspěch, 9 prací bylo 

vyhodnoceno a 4 postupují do republikového kola – krajské slavnostní předání bude 

součástí krajského kola hry Plamen v Rokycanech, 11. 6. 2016  

 

ad 4) OZ okresní soutěže v požárním sportu, informace podal p. Hanus K. 

- soutěž proběhne v neděli, 5. června 2016 na atletickém stadionu města Plzně ve 

Skvrňanech společně se soutěží O pohár starostky OSH, OZ nedoznalo oproti loňskému 

roku výrazných změn, postup do okresního kola má otevřeno prakticky každé družstvo 

mužů a žen s jedinou podmínkou, a to účast na okrskovém kole. Přihlášky na OSH jak 

pro požární sport, tak pro soutěž O pohár starostky budou doručeny nejpozději do         

2. června 2016 do 15ti hodin, kdy proběhne losování. 

- organizačně a technicky bude soutěž projednána na jednání OR represe, které se 

uskuteční ve středu 18. 5. 2016 v Nevřeni 

- rozpočet na soutěž je stejný jako v loňském roce, tj. 15tis. Kč – výkonný výbor souhlasí 

- OZ bude neprodleně zveřejněno na webu OSH a obdrží jej e-mailem všichni velitelé 

okrsků 

- p. Foldová zajistí poháry, medaile a diplomy 

- stravování na soutěži zajistí SDH Kaznějov 

 

ad 5) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, dotace MŠMT ČR, informace 

podala p. Foldová 

- Shromáždění starostů proběhlo 23. 4. 2016 v CHH v Přibyslavi, usnesení i zápis je 

k dispozici na webu www.dh.cz 

- vládní programové prohlášení směrem k dobrovolným hasičům je průběžně plněno, o 

dalších bodech se intenzivně jedná (nemocenská apod.), úspěchem je dotace na pořízení 

DA i pro JPO V, celková výše 250mil.Kč (celkem přijato 838 žádostí) 

- poděkování za spolupráci při přeregistraci Sborů a okrsků do spolkového rejstříku, vše je 

již téměř hotovo 

- hospodaření SH ČMS přednesl Ing. Jirota, vše je v souladu. Informace o zveřejňování 

účetní závěrky do Sbírky listin – bude zpracován metodický pokyn, jak v tomto případě 

postupovat 

- z ÜOR mládeže informace k získání akreditace pro trenéry požárního sportu, program 

VIII – bude vydán metodický pokyn, který bude sborům pomůckou, jak naložit 

s přidělenými finančními prostředky, podmínka 50% na mzdy je stále v řešení 

- ostatní vedoucí OR podali stručné zprávy ze svých úseků 

http://www.dh.cz/


- představitelé HVP, a.s Ing. Ondráková a Ing. Kubeš předložili výsledky hospodaření, 

pojišťovna měla zisk 12mil. Kč před zdaněním, cílem pojišťovny je spokojený klient a 

kvalitní pojistné plnění 

- představen nový produkt k pojištění JPO, lze sjednat úraz i odpovědnost buď samostatně 

nebo souběžně,  základní poj. částka na smrt úrazem je 150tis. Kč, na trvalé následky 

150tis. Kč a na dobu nezbytného léčení 50tis. Kč – tyto částky lze sjednat až na 5ti 

násobek – informační leták zveřejněn na webu OSH 

- novinky ve stejnokrojovém předpisu, pro muže je to polokošile tmavomodré barvy, pro 

rozhodčí barvy červené, pro ženy byly představeny šaty s hedvábným šátkem, předpis 

bude mít platnost od 1. 6. 2016  

- dotace MSMT ČR pro provozní náklady OSH, mzdy OSH a vzdělávání vedoucích MH, 

včetně dotace na MTZ a VA SDH – zatím nejsou podepsány dílčí dohody, očekává se 

obdobná výše jako v loňském roce nejpozději do konce měsíce května 2016  

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 předložila hospodaření OSH za 1. Q 2016, všichni obdrželi v písemné podobě. Náklady 

byly ve výši 248.tis. Kč a příjmy ve výši 569tis. Kč 

 předložila pozvánku na veřejné jednání výkonného výboru, 21. 6. 2016 od 18ti 

hodin v obci Štichovice – schváleno 

 předložila došlé návrhy na vyznamenání pro SDH Jarov, okrsku Dobříč a SDH Zbůch, 

schváleno 

 upozornila na odevzdávání přihlášek z okrskových kol, stačí kopie + výsledková listina 

Ing. Červenka: 

 poukázal na problematiku s přidělováním financí z účelové dotace PK, navrhuje zřízení 

komise ve složení náměstkové a vedoucí OR tak, aby se dojednala forma a metodika 

k přidělování peněz pro SDH 

 schůzka komise stanovena na čtvrtek, 9. června 2016 od 16ti hodin, v kanceláři OSH, 

Kollárova 32 

p. Frána: 

 přednesl dotaz z okrsku Všeruby vzhledem ke vstupu SH ČMS do sportovních svazů, 

s ohledem na pojištění a především na plnění. Tento dotaz bude zaslán náměstkyni pro 

mládež Ing. Němečkové a řediteli kanceláře Ing. Aulickému – do 31. 5. 2016  

 firma Pletiva Dobrý projevila zájem o sponzorství našeho seriálu soutěží mládeže částkou 

5tis. Kč, p. Foldová zajistí návrh smlouvy a přes sl. Starou dojedná další podmínky 

p. Kapitán: 

 informoval o jednání OR historie, nadále se pokračuje ve shromažďování historických 

razítek SDH a pracuje se na metodickém pokynu k žehnání praporů 

 v jednání jsou také převozní značky pro historická vozidla, v této problematice je nám 

nápomocen p. Koza z dopravního inspektorátu v Kralovicích 

 

 

 

 



U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění usnesení ze dne 19. 4. 2016  

- informace vedoucího OR mládeže k Memoriálu Vendulky Fránové, k závěrečnému kolu 

hry Plamen a k aktivu vedoucích mladých hasičů 

- informace vedoucího OR prevence k vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

- informace vedoucího OR represe k okresní soutěži v požárním sportu a soutěži O pohár 

starostky OSH 

- informace starostky p. Foldové ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

- informace z jednání OR historie 

- hospodaření OSH za 1. Q 2016  

- dopis z OÚ Trnová o pronájmu obecních pozemků při soutěži hry Plamen  

- nabídku firmy Pletiva Dobrý o sponzorství seriálu soutěží mládeže 
 

VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Češku a p. Moravce 

- OZ okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH, včetně 

rozpočtu 

- nákup zdravotnických nosítek dle nabídky u dodavatelů 

- předložené vyznamenání pro SDH Jarov, okrsek Dobříč a SDH Zbůch 

- veřejné zasedání VV, 21. 6. 2016 od 18ti hodin, KD Štichovice 

- komisi pro metodiku přidělování financí z účelové dotace PK ve složení starostka, 

náměstkové a vedoucí OR s termínem jejího prvního jednání na čtvrtek, 9. 6. 2016 od 

16ti hodin, kancelář OSH, Kollárova 32 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 zajistit poháry a medaile pro okresní soutěž v požárním sportu – do 3. 6. 2016  

 rozeslat všem členům VV a starostům okrsků pozvánku na veřejné zasedání VV, včetně 

zveřejnění na webu OSH – do 1. 6. 2016  

 připravit smlouvu o sponzorství pro fi Pletiva Dobrý – do 31. 5. 2016  

 po konzultaci s členem OR ochrany obyvatel p. Holečkem zajistit objednávku pro 

zdravotnická nosítka – do 31. 5. 2016  

p. Fránovi: 

 zaslat dotaz k aktivním sportovcům a sportovcům v soutěžích s ohledem na pojištění na 

kancelář SH ČMS Ing. Němečkové a Ing. Aulickému – do 31. 5. 2016 a s výsledkem 

seznámit výkonný výbor 

p. Hanusovi K.: 

 zveřejnit OZ okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH na 

webu OSH a OZ zaslat všem velitelům okrsků – do 20. 5. 2016  
 

ze zápisu p. Luďka Eksteina přepsala: Alena Foldová 
 

ověřovatelé: 

Michal   Č e š k a, v.r.      Josef   M o r a v e c, v.r. 


