
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

11. října 2016, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Cízl 

Nepřítomni: p. Hanus Fr. 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava shromáždění představitelů SDH 

3) zpráva OR mládeže – zahajovací závod hry Plamen, příprava setkání mládeže 

4) informace o průběžném čerpání dotace z Plzeňského kraje 

5) zpráva OR prevence – příprava semináře 

6) zpráva OR ochrany obyvatel 

7) informace z KSH Plzeňského kraje 

8) organizační záležitosti 

9) usnesení a závěr 

 

V úvodu jednání byl předán dárkový balík s blahopřáním k životnímu jubileu p. Josefu 

Sakovi. Dále jednání řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka.  

Předložený program jednomyslně schválen, zapisovatelkou jednání zvolena sl. Marie Stará, 

ověřovateli zápisu p. Michal Češka a p. Martin Holota. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová. Úkoly splněny: 

- dořešení likvidace SDH Bohy, dnes byly veškeré písemnosti odeslány na SH ČMS 

Praha, včetně chybějícího potvrzení o bezdlužnosti. Likvidace SDH Bohy bude 

definitivně ukončena na shromáždění představitelů SDH. 

- cenová kalkulace pro zhotovení letáčků prevence – 7tis.ks, cena za kus 2,40 Kč 

 

ad 2) příprava shromáždění představitelů SDH, p. Foldová 

- z důvodu slavnostního vyhlášení výsledků MH byl přesunut termín SP SDH o týden 

dopředu, původní termín 19. 11., nový termín 12. 11. 2016, od 10ti hodin, místem 

jednání je kulturní dům v obci Výrov – Hadačka 

- uloženo vedoucímu OR mládeže a celé radě, aby v příštím období plánovala setkání 

mládeže s dostatečným časovým předstihem tak, aby se nemuselo tzv. na poslední 

chvíli měnit jednání představitelů SDH – úkol trvalý 

- pozvánka předložena, včetně programu jednání – schváleno 

- organizační záležitosti budou dořešeny s SDH Výrov – Hadačka 

- podávána bude káva a sušenka, před a během jednání nebudou podávány žádné 

alkoholické nápoje 



- pozvánka bude distribuována prostřednictvím e-mailů na jednotlivé starosty SDH, 

starosty okrsků, členy VV a odborných rad, poštou budou pozváni Zasloužilí hasiči, 

představitelé SH ČMS Praha a KSH PK, Plzeňského kraje, HZS PK, ředitelka 

HVP,a.s. a starosta obce Výrov – zodpovídá p. Foldová, do 27. 10. 2016  

- vedením jednání bude pověřen některý z náměstků, obsazení pracovních komisí a 

zapisovatele bude řešeno na jednání VV 8. 11. 2016 a po té na místě jednání 

- vedoucí odborných rad zašlou na e-mail starostky předběžné, heslovité zprávy o 

činnosti, do 4. 11. 2016  

 

Dnešní jednání navštívil ředitel ÚO HZS Plzeň plk. Ing. Pavel Musil: 

- informace o dotacích na dopravní automobily, repase cisteren a rekonstrukce zbrojnic 

- jednotlivé obce by o všem již měly vědět, konkrétní jednání na GŘ HZS budou 

probíhat cca od 17. října 

- poděkování za taktická cvičení, upozornění na to, že by organizace měla být lepší, 

především upozornil na používání majáků – není to potřeba při taktickém cvičení 

- poděkování JPO v okrese za pomoc při požárech i ostatních výjezdech 

 

ad 3) zpráva OR mládeže, p. Frána 

- vyjádřil omluvu za přesun termínu SP SDH 

- slavnostní vyhlášení výsledků POORM proběhne 19. 11. 2016 od 14ti hodin 

v kulturním domě v Manětíně 

- program vyhlášení je v podstatě stejný jako v letech předešlých, rozpočet na akci cca 

do 40tis. Kč – schválen 

- trička pro oceněné kolektivy, ceny pro 1. – 5. místo v obou kategoriích – vše je již 

v jednání s umístěnými kolektivy, trička pro vyřazované MH a dorost také v jednání, 

vše by mělo být známo do 16. 10. tak, aby se mohla trička včetně potisku včas nechat 

zhotovit 

- jednání o podobě 14. ročníku soutěží O pohár OORM bude 19. 10. 2016 v HZ ve 

Všerubech 

- informace k zahajovacímu kolu 45. ročníku hry Plamen, které proběhlo 8. 10. 2016 

v Nevřeni, zúčastnilo se 24 družstev v kategorii mladší a v kategorii starší 16, vítězem 

v mladších SDH Horní Hradiště, ve starší kategorii na prvním místě SDH Horní 

Hradiště a SDH Manětín (shodný počet bodů) 

- konstatování, že byl nedostatek rozhodčích, důvodem je nedodržení OZ, které bylo 

závazné pro všechna družstva, SDH Bučí a SDH Rybnice nedodaly rozhodčí, mladí 

hasiči soutěž tzv. odběhli, ale do hodnocení nebyly jejich výsledky započítány 

 

ad 4) informace o čerpání dotace z Plzeňského kraje, p. Foldová, Ing. Červenka 

- pro potřeby OSH bylo z dotace vyčleněno cca 150tis. Kč, které jsou průběžně čerpány, 

počítá se ještě s úhradou nákladů na vyhlášení POORM, zhotovení letáčků pro 

prevenci a další drobné nákupy 

- od SDH a okrsků přišlo celkem 31 žádostí, komise všechny žádosti zkontrolovala na 

svém jednání 4. 10. 2016 a doporučuje VV schválení rozdělení finančních prostředků 

takto: 



- pro kapitolu A, 6.700,-- Kč (krácení pro 3 sbory na polovinu z důvodu pozdního 

zaplacení členských příspěvků) 

- pro kapitolu B 5.000,-- Kč 

- pro kapitolu C 4.000,-- Kč 

HLASOVÁNÍ – pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Ing. Červenka poděkoval všem členům komise za aktivní a vstřícný přístup při jednáních. 

Žádosti byly roztříděny, nyní budou jednotliví žadatelé osloveni jakým způsobem 

administrativně provést veškeré nákupy, aby nejpozději do 30. 11. 2016 byly veškeré 

administrativní a účetní záležitosti vyřešeny a dotace se mohla včas a řádně vyúčtovat na 

poskytovatele, kterým je Plzeňský kraj - zodpovídá p. Foldová a p. Eksteinová 

 

ad 5) zpráva OR prevence, p. Severa 

- seminář prevence proběhne 26. 11. 2016, místem konání bude buď HZ v Ledcích nebo 

v Kaznějově, seminář bude společný s radou ochrany obyvatel, případné náměty 

k semináři lze zasílat na e-mailovou adresu p. Severy 

- oficiální pozvánka bude předložena na jednání VV 8. 11. 2016  

- rozpočet pro zhotovení letáčků navýšen na cca 20tis. Kč – schváleno 

- drobné nedostatky v připravovaném letáčku byly konzultovány s pracovnicí HZS PK, 

jsou již zpracovány a v elektronické podobě budou odeslány k tisku nejpozději             

do 20. 10. 2016 

 

ad 6) zpráva OR ochrany obyvatel, p. Plaščiak 

- informace o taktickém cvičení na vyhledávání osob v nepřístupném terénu, které se 

uskutečnilo 28. 9. 2016 u Obory 

- cvičení hodnoceno kladně, drobné technické i organizační nedostatky byly řešeny na 

místě, je třeba se na příště vyvarovat některým záležitostem, aby nedocházelo 

k nedorozumění mezi JPO, obcí a dalšímu subjekty 

- vyjádřil velké poděkování vedoucímu cvičení Ondrovi Holečkovi a Pavlu Hynešovi 

- nabídl svou rezignaci na vedoucího OR, cítí vůči své osobě náznaky, aby skončil 

- doporučuje navýšení počtu členů rady 

- do konce roku 2016 je v plánu ještě jedno cvičení 

 

ad 7) informace z KSH Plzeňského kraje, p. Foldová a p. Frána 

- jednání VV KSH proběhlo 27. 9. v Nýřanech, stále chybí zápisy z letošních jednání 

VV, první náměstek cca po tři čtvrtě hodině opustil jednání, druhý náměstek 

nekompetentně hovořil k činnosti krajské rady ochrany obyvatel 

- jednání jsou stále tzv. o ničem, jsou zdlouhavá a konkrétní výstupy mizivé 

- dotace jsou nedostatečně čerpány, na KSH jsou dodávány špatné doklady k vyúčtování 

(chyby jsou na OSH PS u vyúčtování z SDH Žebnice, SDH Manětín chybí cesťáky, je 

třeba vše urychleně dořešit) 

- III. shromáždění představitelů OSH se bude konat 25. 10. 2016 v HZ v Dobřanech, 

- za OSH PS jsou delegováni: p. Foldová, Ing. Červenka, p. Ekstein, p. Frána, p. Hanus 

Fr. a p. Hanus K., náhradníci p. Plaščiak a p. Slach 



- výzva k účasti na tomto jednání, pokud se někdo nebude moci zúčastnit, neprodleně je 

tuto skutečnost třeba nahlásit starostce OSH PS 

- oficiální pozvánka na shromáždění bude e-mailem rozeslána včas 

 

ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 návrhy na vyznamenání podaly SDH Kralovice, SDH Blatnice, SDH Tlučná a SDH 

Zruč 

 Návrh SDH Kralovice pro M. Stančo nesplňuje Statut vyznamenání, požádáno o ČU 

KSH, jmenovaný nemá udělenu medaili Za zásluhy, medaili Za příkladnou práci 

obdržel v roce 2013, jinak návrhy schváleny 

 Návrh SDH Tlučná pro I. Čermákovou nesplňuje Statut vyznamenání, požádáno o 

udělení medaile Za příkladnou práci, přičemž Čestné uznání OSH uděleno v roce 

2014, dále není splněna podmínka dovršení věku 28 let a 5ti let od udělení Čestného 

uznání OSH, jinak návrhy schváleny 

 SDH Blatnice a SDH Zruč – návrhy schváleny bez připomínek 

 informace k vyplnění aktivních sportovců v centrální evidenci, e-mailem odeslán 

odkaz pro jednoduché vyplnění formuláře na všechny starosty SDH a členy VV, tato 

administrativní záležitost je podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní 

podpory sportu a to včetně programu VIII (pro kolektivy MH), po vyplnění a odeslání 

formuláře bude registrace automaticky zaznamenána v centrální evidenci členské 

základny SH ČMS, termín k odeslání registrace aktivních sportovců je do 20. 10. 2016  

 aktivní sportovec – takový sportovec, který se minimálně 4x za rok zúčastní 

sportovní soutěže v disciplínách požárního sportu (liga, pohárová soutěž, memoriály), 

sportovec v soutěžích – takový sportovec, který se zúčastní postupové soutěže 

v disciplínách požárního sportu (Plamen a dorost, požární sport, disciplíny CTIF, 

TFA) 

 nové členské průkazy budou tištěny na jednotlivých OSH, a to postupně podle potřeby 

– sportovci, mladí hasiči, funkcionáři a další členové nejpozději do konce roku 2018. 

Vkládání fotografií bude také prováděno elektronicky, bližší, především technické 

informace budou podány na příštím jednání VV 

 poukázání na nesrovnalosti v odevzdaných přihláškách na okrsková kola, mnohde 

soutěžili i lidé, kteří nejsou buď členy OSH Plzeň - sever, nebo vůbec nejsou 

v centrální evidenci SDH!!!!!! 

 uzavření kanceláře OSH: pátek 21. 10. 2016 – shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

 sobotní VII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů (15. 10.) je organizačně 

zajištěno ve spolupráci s okrskem Plasy, pamětní butony jsou vyrobeny, zajištěna 

prohlídka stanice HZS Plasy, individuálně pak prohlídka Národního technického 

muzea, drobné pohoštění zajištěno, rovněž tak hudební produkce DUO 

METTRONOM 

 upozornění na termíny republikových soutěží v roce 2017, MČR Plamen a dorost 1. – 

5. 7. ve Zlíně, MČR požární sport 26. – 28. 8. v Praze 

 



 doporučené termíny okresních akcí: Memoriál V. Fránové, sobota 6. 5. 2017, jarní 

kolo hry Plamen 20. a 21. 5. 2017 a soutěž v požárním sportu, vč. soutěže O pohár 

starostky sobota 3. 6. 2016 – projednat v radách tak, aby se mohlo včas zajistit místo 

konání – sportoviště 

 představena nová součást Stejnokrojového předpisu – polokošile modrá, podle 

posledních informací se objednávky budou tvořit na KSH, min. objednávka 100ks, 

nelze objednávat individuálně, polokošile je rovněž v červené barvě s nápisem 

ROZHODČÍ, v příštím roce budou pro rozhodčí objednány 

 

p. Češka: 

 výzva směrem k p. Plaščiakovi, aby zvážil svou rezignaci na vedoucího OR ochrany 

obyvatel, zatím není nikdo, kdo by tuto radu zodpovědně vedl 

p. Honzík: 

 dotaz, kdo přijede na VVH SDH Zruč, odpověď: na delegace na VVH je zatím brzy, 

po SP SDH budou delegáti určeni 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání 6. 9. 2016  

- čerpání dotace z Plzeňského kraje a došlé žádosti od SDH a okrsků 

- stav v přípravě shromáždění představitelů SDH a změnu termínu konání 

- informace z HZS PK, přednesené plk. Ing. Musilem 

- zprávu OR mládeže, přednesenou p. Fránou 

- zprávu OR prevence, přednesenou p. Severou 

- zprávu OR ochrany obyvatel, přednesenou p. Plaščiakem 

- informace z činnosti KSH PK, přednesené p. Foldovou a p. Fránou 

- informace k novým členským průkazům, k evidenci aktivních sportovců a k nové 

součásti Stejnokrojového předpisu SH ČMS – polokošile 

- informace o termínech republikových sportovních akcí a doporučení termínů 

okresních sportovních akcích 

- organizační a technickou připravenost VII. setkání ZH a funkcionářů v Plasích 

- uzavření kanceláře OSH PS – pátek 21. 10. 2016  

 

VV schvaluje: 

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

a p. Martina Holotu 

- předložené rozdělení dotace z Plzeňského kraje pro došlé žádosti z SDH a okrsků 

takto: kapitola A 6.700,-- Kč (3 SDH krácení na polovinu), kapitola B 5.000,-- Kč 

a kapitola C 4.000,-- Kč 

- pozvánku na shromáždění představitelů SDH se změnou termínu konání              

na 12. 11. 2016, od 10ti hodin, KD v obci Výrov - Hadačka 

- rozpočet na vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěží OORM do 40tis. Kč s termínem 

konání 19. 11. 2016 od 14ti hodin, KD Manětín  



- navýšení rozpočtu OR prevence na 20tis. Kč z důvodu tisku letáčků 

- návrhy na vyznamenání pro SDH Blatnice, SDH Zruč, SDH Kralovice a SDH Tlučná 

 

VV neschvaluje: 

- vyznamenání pro M. Stančo z SDH Kralovice a sl. I. Čermákovou z SDH Tlučná pro 

nesplnění podmínek Statutu vyznamenání SH ČMS 

 

VV doporučuje shromáždění představitelů SDH: 

- odsouhlasit zrušení SDH Bohy 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 rozeslat pozvánku na shromáždění představitelů SDH všem starostům SDH, starostům 

okrsků, členům VV a odborných rad e-mailem a hostům a Zasloužilým hasičům 

poštou – do 27. 10. 2016  

 společně s p. Eksteinovou postupně vyzvat všechny žadatele o dotaci z Plzeňského 

kraje k doložení všech potřebných dokumentů k řádnému vyúčtování přidělených 

finančních prostředků z dotace – do 30. 11. 2016  

 rozeslat pozvánku na vyhlášení výsledků POORM ZH a hostům – do 30.10.2016  
 

 p. Foldové, Ing. Červenkovi, p. Eksteinovi, p. Fránovi, p. Hanusovi F., a p. Hanusovi K.: 

 účast na III. shromáždění představitelů OSH, 25. 10. 2016 v HZ v Dobřanech 

(náhradníky p. Plaščiak a p. Slach) 
 

p. Fránovi a p. Sakovi 

 ve spolupráci se členy OR mládeže důsledněji stanovit pro příští rok termín vyhlášení 

soutěží POORM – úkol trvalý  

 připravit pozvánku na vyhlášení POORM – do 20. 10. 2016 
 

p. Severovi: 

- dopracovat text letáčku prevence tak, aby mohl být odevzdán do tisku – do 20. 10. 2016  
 

Vedoucím odborných rad: 

 elektronicky zaslat stručné, heslovité zprávy o činnosti za uplynulé období starostce 

OSH – do 5. 11. 2016  
 

Všem členům VV: 

 informovat starosty ve svých okrscích na nutnost registrace aktivních sportovců ve 

sborech – neprodleně 

 

Ze zápisu sl. Marie Staré zpracovala: Alena Foldová 

 

ověřovatelé: 
 

Michal  Č e š k a, v.r.      Martin   H o l o t a, v.r. 


