
Z Á P I S 
z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném 

8. listopadu 2016, v kanceláři OSH, Kollárova 32 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Fila, p. Hanus Fr., p. Plaščiak, p. Sak, sl. Stará, p. Randa 
 
Program jednání: 

1) kontrola usnesení z 11. 10. 2016 
2) hospodaření za 3. čtvrtletí 2016, čerpání dotací MV, MŠMT, PK 
3) zabezpečení shromáždění představitelů SDH – 12. 11. 2016  
4) příprava rozpočtu na rok 2017  
5) zpráva OR historie a AZH, zhodnocení VII. setkání ZH 
6) zpráva OR represe 
7) informativní zpráva OKRR 
8) informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 
9) organizační záležitosti 

 
Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Předložený program byl jednomyslně schválen. 
Zapisovatelem dnešního jednání navržen a schválen p. Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a 
schváleni p. Moravec a p. Urbánek. 
 
ad 1) kontrola usnesení 
Usnesení bylo splněno, pouze jednotliví vedoucí OR nedodrželi zaslání informativních zpráv pro 
celkovou zprávu o činnosti – odeslána byla pouze za OR historie.  
 
ad 2) hospodaření OSH za 3. čtvrtletí 2016, čerpání dotací 
Plnění rozpočtu v tabulkové formě minulý týden obdrželi e-mailem všichni členové VV. Celkové 
příjmy k 30. 9. činily 1.120.173,-- Kč a celkové výdaje k 30. 9. 2016 činily 640.475,-- Kč. Dotace 
Ministerstva vnitra pro hru Plamen a soutěž v požárním sportu byla na ústředí vyúčtována 7. 11. 
2016 – na účet OSH po kontrole by mělo přijít 25.969,-- Kč. Dotace MŠMT – vzdělávání MH 
25.080,-- Kč a volnočasové aktivity, MTZ SDH i OSH a provozní náklady v celkové výši 126tis. 
Kč – budou vyúčtovány do konce listopadu 2016. 
Účelová dotace z rozpočtu PK je průběžně čerpána, do SDH a okrsků byl jednotlivým žadatelům 
o poskytnutí finančního příspěvku z této dotace zaslán e-mail, kde byli statutární zástupci vyzváni 
k doložení potřebných dokumentů a dokladů tak, aby do konce listopadu byly finanční 
prostředky vyčerpány. 
Hospodaření za 3. čtvrtletí bude předloženo ke schválení na SP SDH. 
 
ad 3) zabezpečení SP SDH, 12. 11. 2016 Výrov – Hadačka 
Ve spolupráci se členy SDH Výrov – Hadačka je po technické stránce vše připraveno. Organizace 
SP bude zajištěna jak členy SDH Výrov – Hadačka (parkování, apod.), tak členy VV – prezence 
sl. Slachová, starosta okrsku Plasy p. Slach a p. Eksteinová. Členové pracovních komisí budou 
osloveni před jednáním, do návrhové komise byl VV navržen starosta SDH Výrov-Hadačka p. 
Vopat a do mandátové komise byli VV navrženi Ing. Lüftner a p. Fila. Vedením jednání pověřen 
Ing. Červenka. 
Doporučeno, aby členové VV na jednání přijeli s předstihem, tj. do 9,00 hodin. Účast ve 
vycházkovém stejnokroji.  Kancelář OSH připravila informační zpravodaj, který obdrží každý 
představitel SDH, starosta okrsku a přítomní hosté. Zpravodaj obsahuje materiály k vedení 
valných hromad, plnění rozpočtu OSH k 30. 9. 2016, návrh rozpočtu na rok 2017, informace 



k platbě členských příspěvků, Hlášení o činnosti, přečíslování členské základny, vč. sjetin 
jednotlivých SDH, dále informace k registraci ve Veřejném rejstříku, předběžné termíny jednání 
VV v roce 2017, přehled vyznamenání a jeho posloupnost v udělování, informace ke 
Stejnokrojovému předpisu, zavedení EET, zveřejňování přehledu o majetku a závazcích, účetní 
závěrky, termíny okresních, krajských a republikových akcích, včetně tabulkového přehledu 
soutěží, zařazených do Poháru odborné rady mládeže a nabídky HVP, a.s. 
Podávat se bude káva a sušenka, na stolech bude k dispozici voda. Podávání alkoholických 
nápojů, vč. piva je před a během jednání zakázáno.  
Vedoucím OR doporučeno, pozvat členy svých rad na jednání. 
 
ad 4) rozpočet na rok 2017  
V tabulkové formě byl všem členům VV návrh rozpočtu odeslán e-mailem. Je v obdobné výši 
jako v letošním roce. Příjmy cca 1mil. Kč a náklady 900tis. Kč Nikdo z členů VV neměl 
zásadních připomínek. Rozpočet bude předložen ke schválení SP SDH. 
 
ad 5) zpráva OR historie – předložil p. Kapitán 
Rada historie se pravidelně schází, byl dokončen materiál k žehnání praporu, který bude v příštím 
roce zveřejněn na webu OSH, pokračuje se v dokumentaci praporů a sošek sv. Floriána na našem 
okrese. V nepřítomnosti vedoucího Aktivu ZH p. Randy byl velmi kladně zhodnoceno setkání 
ZH a funkcionářů, které se uskutečnilo 15. 10. v Knížecím pivovaru v Plasích. Účast 104 členů, 
včetně hostů, kterými byl náměstek hejtmana PK p. Grüner, krajský ředitel HZS PK Ing. Pavlas a 
ředitel ÚO HZS Plzeň Ing. Musil. Cca 35 účastníků se podívalo do centra stavitelského dědictví a 
mnozí navštívili požární stanici v Plasích. Pochvala zazněla na živou hudbu p. Kůsy.  
Po společné diskusi s AZH je nabídka pro konání VIII. setkání ZH v roce 2017 do Sence, 
restaurace U Drudíků s možností návštěvy leteckého muzea p. Tarantíka. 
 
ad 6) zpráva OR represe – informoval p. Hanus K. 
Z důvodu vysokého pracovního zaneprázdnění vedoucího OR se od léta rada nesešla, do konce 
roku je naplánováno jednání, včetně aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III. Na jarním 
aktivu jsme byli HZS vyzváni k utvoření styčného velitele pro komunikaci s HZS tak, aby se 
sladila jak odborná příprava tak konání taktických cvičení na okrese, bohužel do dnešního dne 
nikdo nikoho z HZS nekontaktoval.  
 
ad 7) informativní zpráva OKRR – předseda OKRR p. Cízl 
Zpráva pro SP SDH je připravena, bude doplněna o konkrétní data členské základny a stavu účtu 
k danému dni. OKRR se schází dle plánu práce, účast členů je téměř 90%, při kontrolách 
účetnictví nebyly zjištěny závady, doklady jsou řádně a přehledně založeny, usnesení VV se 
průběžně plní. Rada se zaobírala likvidací SDH Bohy, Městský sou v Praze svým usnesením SDH 
Bohy vymazal z Veřejného rejstříku, toto usnesení nabylo 2. 11. 2016 právní moci.  
 
ad 8) informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi – p. Foldová 
SP OSH se konalo 22. 10., hlavní zpráva starosty SH Ing. Richtera a usnesení z jednání je 
k dispozici na webu www.dh.cz. Mimo jiné se schválilo přečíslování členské základny, nová forma 
členských průkazů, dodatek ke stejnokrojovému předpisu – nošení lodičky, byla schválena změna 
rozpočtu na rok 2016 a rozpočet na rok 2017, zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 a vzaly se 
na vědomí infor,ace o výsledcích HVP, as. a Fire Edit, s.r.o. 
 
ad 9) organizační záležitosti: 
p. Foldová: 

 návrh na jmenování inventarizační komise: předseda p. Ekstein, členové p. Frána, p. 
Češka, p. Moravec a za OKRR p. Cízl – přítomnými členy jmenování schváleno  

http://www.dh.cz/


 předložena žádost od starosty MěSH Plzeň – město p. Jůzka na zabezpečení průvodce 
v EDPO Plzeňska v klášteře Chotěšov v období květen – září 2017 

 veřejná sbírka za účelem shromáždění finančních prostředků na obnovu vybavení 
hasičských sborů a na nákup poničených věcí pro mladé hasiče z okresu Rychnov nad 
Kněžnou – kde 28. 5. 2016 doslova spláchl přívalový déšť soutěž hry Plamen, které se 
zúčastnilo 43 družstev a cca 400 dětí, které musely být neprodleně evakuováni. Členové 
VV po diskusi schválili příspěvek 5tis. Kč na sbírkový účet. Uloženo Ing. Červenkovi 
zajistit úhradu do 20. 11. 2016 

 předložen dopis okrsku Nýřansko ke kritériím přerozdělení finančních prostředků 
z účelové dotace PK – členové VV e-mailem dopis obdrželi předem, po krátké diskusi 
bylo konstatováno, že s připomínkami bude počítáno v příštím roce, pokud bude dotace 
přidělena 

 byly předloženy došlé návrhy na vyznamenání 
- SDH Horní Bělá, Vejprnice, Kaznějov, Kožlany, Horní Bříza, Vochov, Nýřany, česká 

Doubravice, Ledce a návrh z OSH pro p. Vandrovcovou z SDH Manětín medaile 
ZPP – vše schváleno 

 informace k otevření rekonstruované stanice HZS, Pobřežní 17, které se uskutečnilo 31. 
10. za přítomnosti generálního ředitele HZS p. Drahoslava Ryby, hejtmana PK p. Šlajse, 
krajského ředitele HZS Ing. Pavlase, představitelů Města Plzně a dalších významných 
hostů, profesionální hasiči mají velmi pěkné zázemí, odpovídající jejich náročné profesi 

 informace o konání Litoměřických slavností – 9. a 10. 6. 2017  
p. Frána: 

 informoval o své účasti na přezkoušení rozhodčího MH a dorostu kvalifikace I., které se 
uskutečnilo 5. 11. v Přibyslavi, kvalifikaci obhájil 

 po jednání krajské ORM byl stanoven termín krajského kola hry Plamen v roce 2017, 
uskuteční se v Tachově, a to ve dnech 10. a 11. června, termín krajského kola dorostu je 
v jednání na OSH Klatovy 

 pozval přítomné na slavnostní setkání MH a dorostu do Manětína, 19. 11. 2016 od 14ti 
hodin 

p. Severa: 

 informoval o konání semináře OR prevence a OR ochrany obyvatel, které se uskuteční 
26. 11. od 9,00 hodin v HZ v Kaznějově, v této souvislosti požádal starostku p. Foldovou 
o rozeslání pozvánek všem starostům SDH a okrsků e-mailem 
 

p. Frána, p. Holota, p. Urbánek, p. Honzík a p. Sak se řádně omluvili z účasti na sobotním 
jednání shromáždění představitelů SDH. 
 
Návrh na uskutečnění výjezdního zasedání VV v měsíci prosinci – schválen termín, úterý 6. 12. 
2016 od 17ti hodin v HZ Plasy a následně Knížecí pivovar v Plasích – vedoucí OR pozvou od 
19ti hodin své členy k účasti na předvánočním posezení. 
 

U S N E S E N Í 
 
VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV dne 11. 10. 2016 
- předložené výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
- zabezpečení shromáždění představitelů SDH, 12. 11. 2016 v KD Výrov-Hadačka 
- zprávu OR historie a ZH přednesenou p. Kapitánem 
- zprávu OR represe přednesenou p. Hanusem K. 
- zprávu OR prevence přednesenou p. Severou 
- konání semináře OR represe a OR ochrany obyvatel 26. 11. 2016 v HZ Kaznějov 



- informativní zprávu OKRR přednesenou p. Cízlem 
- informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, 22. 10. 2016  
- žádost starosty MěSH Plzeň-město k průvodcům v EDPO v Chotěšově 
- dopis okrsku Nýřansko ke kritériím při rozdělení finančních prostředků z dotace PK 
- termín KK hry Plamen 10. a 11. 6. 2017 v Tachově 
- termín konání Litoměřických hasičských slavností 9. a 10. 6. 2017  
- omluvu členů VV p. Frány, p. Holoty, p. Urbánka, p. Saka a p. Honzíka z neúčasti na 

jednání SP SDH Výrov – Hadačka 
- termín příštího jednání VV, úterý 6. 12. 2016, od 17ti hodin HZ Plasy, následně 

od 19ti hodin předvánoční posezení v Knížecím pivovaru v Plasích, společné se 
členy odborných rad 

 
VV jmenuje: 

- inventarizační komisi ve složení: 
předseda: p. Ekstein, členové p. Frána, p. Češka, p. Moravec a p. Cízl 

 
VV schvaluje: 

- zapisovatele dnešního jednání p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Josefa 
Moravce a p. Luboše Urbánka 

- finanční příspěvek 5.000,-- Kč na sbírkový účet OSH Rychnov nad Kněžnou 
- předložená vyznamenání pro členy SDH Horní Bělá, Vejprnice, Kaznějov, Kožlany, 

Horní Bříza, Vochov, Nýřany, Česká Doubravice a Ledce. Dále udělení medaile ZPP 
pro p. Vandrovcovou z SDH Manětín na návrh OSH PS 

 
VV ukládá: 
p. Foldové: 

 zpracovat došlé návrhy na vyznamenání – dle termínů VH 

 rozeslat e-mailem pozvánky na seminář OR prevence a OR ochrany obyvatel všem 
starostům SDH a okrsků – do 11. 11. 2016  

 

Ing. Červenkovi: 

 zajistit úhradu příspěvku 5.000,-- Kč na sbírkový účet OSH Rychnov nad Kněžnou, do 
20. 11. 2016  

 

Všem členům VV: 

 účast na jednání SP SDH, 12. 11. 2016 s dojezdem do 9,00 hodin 

 účast na slavnostním setkání MH a dorostu, 19. 11. 2016 od 14ti hodin KD Manětín 
 

Všem vedoucím OR:  

 pozvat členy svých OR na předvánoční posezení, Knížecí pivovar v Plasích, úterý 6. 12. 
2016 od 19ti hodin 

 
 
ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 
 
 
ověřovatelé zápisu: 
 
Josef   M o r a v e c, v.r.      Luboš  U r b á n e k, v.r. 
 

 


