
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 12. ledna 2016, v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Plaščiak, p. Sak, p. Cízl, Ing. Musil 

Nepřítomni: p. Honzík 

 

Program jednání: 

1. hodnocení průběhu VVH SDH, delegace na VVH 

2. průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, Hlášení o činnosti SDH 

2015 

3. předběžná zpráva inventarizační komise – inventura 2015 

4. plány odborných rad 

5. informace k vyúčtování účelové dotace PK 

6. organizační záležitosti 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky OSH Ing. Vlastimil Červenka. Přivítal přítomné 

členy VV. Zapisovatelkou zvolena sl. Marie Stará, ověřovatelé zápisu navrženi a schváleni p. 

Luděk Ekstein a p. Josef Moravec. 

Kontrola usnesení  

Poslední jednání VV proběhlo 8. 12. 2015, úkoly byly splněny. 

1. hodnocení průběhu VVH SDH, delegace na VVH 
VVH SDH probíhají bez závažných problémů a bez větších chyb. 

Termínový kalendář VVH SDH a okrsků byl doplněn o další jednání a byly určeny 

delegace členů VV na jednotlivá jednání. Termínový kalendář bude aktualizován                      

p. Foldovou, a po té zveřejněn  na webu OSH dne 13. 1. 2016. 

2. průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2016, Hlášení o činnosti SDH 

2015 
Příspěvky jsou odvedeny pouze od 10ti SDH, rovněž jsou z části odevzdána Hlášení o 

činnosti SDH za rok 2015, ačkoliv spousta sborů již VVH uskutečnila.  

P. Foldová důrazně požádala, aby sbory, které mají po VVH SDH neprodleně odevzdaly 

Hlášení o činnosti a odvedly příspěvky. p. Ing. Červenka upozornil, že termín pro 

odevzdání Hlášení o činnosti a o odvodu členských příspěvků je 31. 1. 2016, zatím nelze 

sbory hodnotit za nedodání výše uvedených dokumentů a příspěvků. Příslušnou 

problematiku lze řešit až po uplynutí termínu.  

 

3. předběžná zpráva inventarizační komise – inventura 2015 

Materiály a podklady k inventarizaci odevzdány p. Fránovi p. Foldovou je to připravené. 

Inventarizační komise zatím nebyla svolána. Domluven termín svolání inventarizační 

komise na středu 20. 1. 2016. 

 

 



4. plány odborných rad 
Část plánů odborných rad p. Foldová obdržela. VV schvaluje plány práce odborných rad: 

rady mládeže, represe a prevence. Dále VV schvaluje plán práce VV na rok 2016.  

Ukládáme doložení plánu práce na rok 2016 radě historie, radě ochrany obyvatel, 

nejpozději do 31. 1. 2016 – zodpovídají vedoucí OR 

 

5. informace k vyúčtování účelové dotace PK 
Dotace PK plně vyčerpána. P. Foldová předložila vyúčtování zbývajících finančních 

prostředků dotace. Bylo zakoupeno: 4 ks proudnice 7.641,--  Kč, zadána výroba překážek 

pro požární sport dorostu v hodnotě 30. 565,--  Kč, stravování při slavnostním 

vyhodnocení soutěží mládeže v Manětíně n 5 .923,-- Kč, kancelářské potřeby 2.805,--  Kč, 

a za zbylých 10.000,-- Kč zakoupeny 2 hadice C (10m), ruční plechová džberovka a sací 

koš. Schváleno, že hadice, džberovka a sací koš budou převedeny do kolektivu MH, jako 

cena při závěrečném okresním kole hry Plamen na základě smlouvy. 

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2015 v pokladně 3.044,-- Kč a na běžném účtu 

vedeném u Poštovní spořitelny, a.s. 522. 081,49 Kč. 

 

6. organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 Informovala o 21. reprezentačním plesu dobrovolných hasičů ČR, který se koná 20. února 

v kulturním centru Svoboda v Chebu od 20 hod, vstupné 150 Kč.  

Schválen finanční příspěvek 2000,-- Kč na podporu reprezentačního plesu dobrovolných 

hasičů. 

 Předložené návrhy na vyznamenání SDH Líně – stužky za věrnost, SDH Brdo Hrádek – 

čestné uznání kraje, SDH Ondřejov čestné uznání OSH, dále SDH Pláně medaile Za 

příkladnou práci, SDH Ondřejov p. Opat medaile Za zásluhy 

 p. Foldová 19. 1. 2016 dovolená z rodinných důvodů, tato informace bude zveřejněna na 

stránkách OSH 

 Podala informace k výzvě, respektive k doložení ostatních dokumentů k dokončení 

registrace sborů ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze. Výzvu obdrželi členové 

VV, starostové okrsků, p. Foldová rozešle výzvu i do jednotlivých sborů. 

p. Foldová zdvořile žádá o maximální nasazení a pomoc členů VV, k doložení jednotlivých 

dokumentů dle okrsků  

Je zapotřebí držet se informací dle výzvy, ve které je vše sepsáno a vysvětleno. 

p.  Kapitán – vedoucí OR historie 

 Setkání Zasloužilých hasičů, návrh na místo pořádání VII. setkání: Zruč nebo Plasy,            

p. Foldová sdělila informaci od okrsku Plasy a SDH Plasy o žádosti pořádání setkání 

Zasloužilých hasičů - předběžný termín konec září až říjen, spíše říjen. 

p. Hanus st. 

 Informace o vydání nových členských průkazů pro členy SDH, máme nesouvislé číselné 

řady, nejspíše průkazy na bázi občanek s čipem, p. Foldová reagovala, že tato problematika 

se řešila na říjnovém shromáždění starostů v Přibyslavi – a byla prozatím zamítnuta – 

z důvodu velké finanční zátěže. Příčinou plánované výměny je, že jsme ve svazu sportovců 



a stejně tak žádáme i o dotace – snaha znepříjemnit nám podmínky k jejich čerpání. Další 

informace se p. Foldová pokusí zjistit na shromáždění starostů  OSH v dubnu. 

Ing. Lüftner 

 Informace o možnosti pořádání shromáždění představitelů SDH v listopadu 2016 

na Hadačce. 

p. Frána 

 Předal informaci o školení vedoucích v Kralovicích 12. - 13. 3. 2016 bude vytvořena 

pozvánka a rozeslána všem vedoucím MH. 

 Dále upozornil, že nemáme místo pro uspořádání okresního kola hry Plamen. 

p. Severa 

 Rada prevence se bude konat 11. 2. 2016 

 

 

U S N E S E N Í 

 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení ze dne 8. 12. 2015  

- informace o vyúčtování dotace  PK 

- výzvu, která se týká doložení dokumentů k dokončení registrace sborů ve veřejném 

rejstříku Městského soudu v Praze, s termínem 27. 1. 2016  

- termín konání inventarizační komise 20. 1. 2016 

- stav finančních prostředků k 31. 12. 2015 

- termín konání rady prevence 11. 2. 2016 

- termín školení vedoucích mládeže v Kralovicích 12. - 13. 3. 2016 

- uzavření kanceláře OSH na 19. 1. 2016 – čerpání dovolené 

 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání sl. Marii Starou a ověřovatele zápisu p. Luďka 

Eksteina a p. Josefa Moravce 

- plány práce odborných rad: mládeže, represe a prevence 

- plán práce VV na 1. pololetí 2016  

- převedení nakoupeného materiálu (hadice, džberovka a sací koš) do vítězných 

kolektivů MH při okresním závěrečném kole hry Plamen jako cena 

- vyznamenání dle předložených návrhů 

- příspěvek ve výši 2.000,-- Kč na podporu 21. reprezentačního plesu SH ČMS 

 

 

 

 



VV ukládá: 

p. Foldové: 

- aktualizovat termínový kalendář VVH SDH a okrsků, včetně delegací – úkol trvalý 

 

vedoucím odborných rad historie a ochrany obyvatel: 

- do 31. 1. 2016 doložit plány práce na rok 2016 

 

všem členům VV: 

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

webových stránkách OSH  

- být maximálně nápomocni jednotlivým představitelům SDH při vyplňování 

dokumentů, nutných pro registraci ve spolkovém rejstříku 

 

 PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ VV – ÚTERÝ, 23. ÚNORA 2016 OD 16,
00

 HODIN!!! 

 

zapsala: Stará Marie 

 

ověřovatelé: 

 

Luděk   EKSTEIN, v.r.      Josef  MORAVEC, v.r. 

 


