
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 6. září 2016 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., p. Honzík, p. Krnáč, p. Sak, p. Cízl 

Nepřítomni: sl. Stará 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hospodaření OSH za 1. pololetí 2016, čerpání dotací 

3) Zpráva OR mládeže 

4) Příprava VII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů 

5) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Červenka. V úvodu nechal hlasovat o programu 

jednání – jednomyslně schváleno a dále bylo hlasováno o zapisovateli – p. Eksteinovi a 

ověřovatelích zápisu – p. Hanus F. a p. Fila – jednomyslně schváleno 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

 Úkol pro p. Fránu – učinil dotaz na ústředí SH ohledně registrovaných sportovců 

v návaznosti na pojištění při hasičském sportu – odpověď, že registr hasičských 

sportovců je prozatím pouze pro interní potřeby sdružení, pojištění se nemění, pro 

dospělé hasiče HVP,a.s. pro MH – Kooperativa, pojištění přes ČRDM 

Aktivní sportovec je ten, který se 1 – 4x ročně zúčastní soutěže 

Sportovec v soutěžích je ten, který se zúčastní postupových soutěží (hra Plamen, soutěže 

dorostu, okresní, krajská a republiková kola) 

 Úkol pro p.Foldovou – zrušení SDH Bohy. Byla předložena písemná dokumentace, 

z které je patrná snaha o legální ukončení a likvidaci sboru, bohužel od 5. srpna 

představitelé SDH Bohy nekomunikují. Je nutné podepsat protokol o zrušení, výkonný 

výbor ukládá 1. Náměstku Ing. Červenkovi, předsedovi OKRR p. Cízlovi a členu VV za 

okrsek Kožlany+Chříč p. Češkovi, aby tuto záležitost tzv. dotáhli do konce. P. Foldová 

připraví předávací protokol a jmenovaní členové VV osobně vyřídí tuto záležitost, 

nejpozději do jednání příštího VV, tj. 4. 10. 2016  

 Dotace z PK – k dnešnímu dni podali žádost o přidělení finančních prostředků z dotace 

PK tyto sbory: Třemošná, Kaznějov, Kožlany, Rybnice, Chrášťovice, Ondřejov, Příšov a 

Kralovice. Z SDH Kralovice zároveň s žádostí byl zaslán dopis s nesouhlasným 

stanoviskem, a to s podmínkou, kterou určila komise: „…účast kolektivu MH v podzimním i 

jarním kole hry Plamen“. Po diskusi bylo stanoveno, že podmínky přidělení dotace se měnit 

nebudou, ale vzhledem k nižšímu zájmu o tyto finanční prostředky, bude vyhověno všem 

žadatelům, tj. i SDH Kralovice. Uloženo p. Foldové, e-mailem zaslat kopii dopisu SDH 

Kralovice všem členům VV a SDH Kralovice zaslat odpověď tak, jak je uvedeno výše. 

 

 

Ad 2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2016 – informace podal Ing. Červenka 

Všichni přítomní členové VV obdrželi výsledky hospodaření v sestavě – hlavní kniha.  



Příjmy za šest měsíců letošního roku jsou 1.099.590,-- Kč (tuto částku tvoří členské příspěvky, 

dotace PK, dotace MŠMT na mzdy, tržby za hasičské zboží, provize HVP, a.s., sponzorské dary). 

Náklady za 1. pololetí činí 504.887,-- Kč (finanční prostředky byly použity například na úhradu 

stravování při okresním kole hry Plamen, technickém a organizačním zabezpečení okresních 

soutěží včetně nákupu cen, běžné spotřebě kanceláře: telefon, poštovné, internet, další služby 

apod., mzda pracovnice kanceláře OSH atd.) 

K 31. 8. 2016 je na běžném účtu finanční hotovost 1.024.809,42 Kč a v pokladně OSH 6.687,-- 

Kč – uvedené částky souhlasí s výpisem z účtu, přijatými fakturami, příkazy k úhradě i 

s pokladními příjmovými a výdajovými doklady – vše prošlo 5. 9. 2016 kontrolou OKRR. 

 

Ad 3) zpráva OR mládeže – informace podal vedoucí rady p. Frána 

p. Frána podal informace o podzimním aktivu vedoucích MH a dorostu, který se konal ve dnech 

2. a 3. září v Nevřeni a zúčastnilo se jej 35 vedoucích. Přítomným byla vysvětlena nová Směrnice 

hry Plamen (změny v topografických značkách, požární ochraně – obnova obrázků, a další změny 

v jednotlivých disciplínách) Nové směrnice jsou k dispozici v kanceláři OSH, cena 55,-- Kč.        

P. Frána předložil organizační zabezpečení 45. ročníku hry Plamen, které bylo schváleno. 

Zahajovací kolo proběhne 8. října v Nevřeni - disciplíny štafeta požárních dvojic a závod 

požárnické všestrannosti, přihlašování bude přes návštěvní knihu webu OSH. 

Společně s p. Hanusem F., zhodnotil p. Frána účast mladých hasičů a dorostu na MČR v Českých 

Budějovicích, kde kolektiv SDH Manětín obsadil 2. místo, mistryní v běhu na 60m překážek se 

stala Zuzana Šafrová. Dorostenky z SDH Úněšov obsadily celkové 2. místo a mistryní v běhu na 

100m překážek se stala Kateřina Vébrová. Dorostenci z SDH Žebnice obsadili celkové 8. místo. 

Všem mladým hasičům i dorostu bude uděleno čestné uznání OSH za vynikající sportovní 

výsledky a v neposlední řadě za vzornou reprezentaci okresu a Plzeňského kraje. 

p. Foldová v návaznosti na republikové soutěže podala informaci k MČR v požárním sportu, 

které se konalo koncem srpna v Brně. Náš kraj reprezentovalo družstvo žen SDH Chválenice a 

družstvo mužů z SDH Žebnice. Ženy naprosto suverénním výkonem získaly titul nejvyšší a to již 

po patnácté! Družstvo mužů přivezlo do okresu PS a do kraje místo druhé. Mužům z SDH 

Žebnice navrhuje p. Foldová udělit čestné uznání OSH, trenérovi p. Bulínovi medaili Za zásluhy 

a účastníku Mistrovství světa v požárním sportu p. Dominiku Soukupovi medaili Za příkladnou 

práci – přítomnými členy VV schváleno. Na Mistrovství světa v Ostravě náš okres reprezentovali 

Dominik Soukup – muži B, Michaela Jandová dorostenky B a Kateřina Vébrová dorostenky A. 

 

Kvalifikace mladých hasičů na hasičskou olympiádu v disciplínách CTIF v rakouském Villachu se 

18. září zúčastní kolektivy MH SDH Manětín a SDH Horní Bělá – VV schvaluje proplacení 

cestovného a ubytování pro oba týmy po předložení cestovních příkazů a dokladů, potvrzujících 

ubytování. 

 

Ad 4) VII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů 

Termín: sobota 15. 10. 2016, začátek ve 13,00 hodin. Místem setkání je Knížecí pivovar v Plasích. 

Spoluorganizátorem setkání je okrsek Plasy. Pozvánky všem ZH s titulem a hostům( SH ČMS 

Praha, OSH v kraji, Plzeňský kraj, HZS PK, starosta města Plasy) budou rozeslány poštou, e-

mailem všem členům VV, starostům okrsků a sborů – do 23. 9. 2016, zodpovídá p. Foldová a 

vedoucí aktivu ZH p. Randa. 

Schválena výroba pamětních buttonů – zajistí p. Foldová.  

 

 



Program setkání: 

- Zdravice představitelů OSH  

- Vystoupení vedoucího aktivu ZH a přítomných hostů 

- Prohlídka Národního technického muzea a hasičské stanice HZS v Plasích 

- Posezení při hudbě DUO METTRONOM 

V úterý, 20. 9. 2016 se koná krajský aktiv ZH – zajišťuje OSH Tachov, místem setkání je HZS 

Tachov. Dopravu na akci pro naše ZH zajistí po dohodě s p. Hanusem starostka p. Foldová, do 

13. září nahlásí p. Foldová počet účastníků za OSH Plzeň - sever na KSH PK.  

 

Ad 5) organizační záležitosti 

Vyznamenání: předložen návrh na udělení ČU KSH pro členku SDH Kožlany – schváleno 

p. Foldová: 

 Informovala o nevyplacení finančního příspěvku za umístění v soutěži O čestnou 

standartu okrsku Dolany (2tis. Kč) a okrsku Manětín + Bezvěrov (500,--Kč) z důvodu 

nedodržení včasného předložení účetních dokladů 

 Podala informace k elektronické evidenci tržeb, bližší informace lze zjistit na webu 

www.dh.cz a nebo podáním žádosti o posouzení zda se k EET přihlásit či nikoliv na 

příslušný finanční úřad 

 Předložila nabídku na zhotovení kapesního kalendáře na roky 2017 a 2018 

s poznámkovým blokem za cenu 52,-- Kč – přítomnými členy VV schválen nákup 

v počtu 200ks (bloky budou předány všem starostům SDH při podzimním shromáždění) 

 Informace o nových členských průkazech – stávající registrační čísla průkazů budou 

přečíslována a centrálně budou průkazy vytištěny všem členům v jednotlivých okresech.  

 Připomenutí možnosti čerpat finanční prostředky z dotace PK – apelovat na jednotlivé 

představitele sborů, aby žádosti do konce září podali!!! 

Ing. Červenka: 

 Předložil dohodu o provedení práce pro administrativní a ekonomické úkony spojené 

s vyúčtováním dotací pro p. Eksteinovou s platností od 1. 8. do 31. 12. 2016 na 100 

hodin, odměna v hrubém 12tis. Kč – přítomnými členy VV schváleno 

p. Hanus F. : 

 Podal informace z KSH PK, vyjádřil nespokojenost k fungování vedení KSH, jednání VV 

bylo opět přeloženo z 13. na 27. září, má obavy, aby se stihly projednat návrhy na 

republiková vyznamenání tak, aby je obdrželi členové při výročních jednáních 

p. Severa: 

 Předložil letáček k prevenci před vznikem požárů, do příštího jednání společně             

s p. Foldovou předloží cenovou kalkulaci na výrobu cca 7mi tisíc kusů. 

p. Plaščiak: 

 Informoval o připravovaném cvičení na vyhledávání osob, které proběhne 28. září 

v prostoru okrsku Hromnice za součinnosti HZS PK a Policie ČR, včetně kynologických 

záchranářů z Horní Břízy. Pozvánka bude zveřejněna na webu OSH. 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV bere na vědomí: 

- Splnění usnesení z posledního jednání VV, dne 21. 6. 2016 

- Předložené výsledky hospodaření OSH za 1. pololetí 2016 

- Stav v žádostech o finanční příspěvek z účelové dotace PK 

http://www.dh.cz/


- Písemné nesouhlasné stanovisko SDH Kralovice  

- Informaci o nevyplacení finančních příspěvků okrskům Dolany a Manětín+Bezvěrov za 

umístění v soutěži O čestnou standartu OSH 

- Informace o aktivu vedoucích MH s dorostu v Nevřeni 

- Zhodnocení účasti našich zástupců na MČR hry Plamen a dorostu, MČR v požárním 

sportu a MS v požárním sportu 

- Informace z KSH PK 

- Informace k elektronické evidenci tržeb a k novým členským průkazům  

- Předložený letáček rady prevence k předcházení požárům 

- Informace vedoucího OR ochrany obyvatel o plánovaném cvičení na vyhledávání osob 

 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Hanuse F. a p. Filu 

- Organizační zabezpečení 45. ročníku hry Plamen, zahajovací závod 8. 10. 2016 v Nevřeni 

- Předložené vyznamenání pro členku SDH Kožlany 

- Dohodu o provedení práce pro p. Eksteinovou na dobu od 1. 8. do 31. 12. 2016  

- Čestné uznání všem účastníkům MČR hry Plamen a dorostu, včetně družstva mužů SDH 

Žebnice 

- Medaili ZPP p. Dominiku Soukupovi za účast na MS v Ostravě a p. Michalu Bulínovi 

medaili Za zásluhy – reprezentace v SH ČMS a trenérská činnost 

- Proplacení cestovného a ubytování družstvům MH Manětín a Horní Bělá při kvalifikaci 

na olympiádu v disciplínách CTIF (18. 9. Litomyšl) 

- Pozvánku na VII. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, 15. 10. 2016 od 13,00 hodin, 

místem je Knížecí pivovar v Plasích 

- Nákup poznámkových bloků s kalendářem na roky 2017 a 2018 v počtu 200ks 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 Připravit a rozeslat pozvánku VII. setkání ZH a funkcionářů – do 23. 9. 2016  

 E-mailem zaslat všem členům VV kopii dopisu z SDH Kralovice - neprodleně 

 Zaslat odpověď SDH Kralovice ohledně finančního příspěvku z dotace PK                       

do 16. 9. 2016 

 Zajistit výrobu pamětních buttonů pro setkání ZH 

Ing. Červenkovi, p. Cízlovi a p. Češkovi: 

 Dořešit likvidaci SDH Bohy – do 4. 10. 2016  

p. Severovi a p. Foldové: 

 Připravit cenovou kalkulaci pro zhotovení letáčků pro prevenci – do 4. 10. 2016  

Všem členům VV: 

 Opětovně informovat představitele sborů o možnosti čerpat finanční prostředky 

z účelové dotace Plzeňského kraje 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

František  H a n u s, v.r.                 Josef  F i l a, v.r 

 

 


