
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného                                     

dne 14. března 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Ekstein, p. Češka, p. Fila, p. Hanus Fr., p. Sak, sl. Stará 

 

Program: 

1) kontrola usnesení 

2) konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017  

4) celkové hospodaření a daňové přiznání za rok 2016 

5) informativní zpráva OKRR 

6) OR prevence – soutěž PO očima dětí 

7) informace z KSH PK 

8) organizační záležitosti 

 

V úvodu jednání popřála starostka p. Alena Foldová k životním výročím p. Jiřímu Honzíkovi       

a p. Josefu Moravcovi a předala dar od výkonného výboru.  

Jednání dále řídil náměstek Ing. Vlastimil Červenka, který navrhl program dnešního jednání, který 

byl jednomyslně schválen.  

Zapisovatelkou navržena a schválena p. Alena Foldová, ověřovateli zápisu navrženi a schváleni   

p. Kamil Hanus a p. Martin Holota. 

 

ad 1) kontrola usnesení – provedl Ing. Červenka 

Konstatoval, že usnesení je splněno. Pouze uložené dodání fotografií členů VV a členů 

odborných rad není zcela splněno, p. Hanusovi K., p. Urbánkovi a p. Fránovi bylo uloženo, aby 

do 20. března fotografie v elektronické podobě odeslali na kancelář OSH nebo vložili do 

centrální evidence SDH sami, jak svou, tak členů svých odborných rad.  

 

ad 2) konečné zhodnocení řádných valných hromad SDH a okrsků 

Poslední ŘVH SDH se konala v Oboře, kde byl přítomen p. Plaščiak, jednání vzorně připraveno, 

byl rovněž přítomen krajský ředitel HZS Ing. Pavlas. Kromě okrsků Žihle + Bílov proběhly ŘVH 

v nahlášených termínech, průběh jednotlivými delegovanými členy VV hodnocen kladně, nikde 

se neobjevily vážné problémy. Tam, kde se okrsky umístily na předních místech v soutěži O 

čestnou standartu OSH byly předány pamětní plakety a diplomy, do všech okrsků bylo poštou 

odesláno poděkování za činnost v uplynulém roce.  

 

ad 3) stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017 – p. Foldová 

K 20. únoru byly všechny členské příspěvky řádně odvedeny na účet OSH, pouze SDH Vrtbo, 

Hvozd a Bdeněves byly s platbou v prodlení až k 20. 2.  

8. března 2017 byly na účet SH ČMS Praha poukázány členské příspěvky za všechny členy. 

Oproti roku 2015 se nám členská základna navýšila o 116 členů, mladí hasiči + 59, dospělí hasiči 

+57. 

ad 4) celkové hospodaření OSH Plzeň-sever, daňové přiznání 2016 – p. Foldová 



Všichni členové VV obdrželi hlavní knihu účetnictví, zpracovanou ekonomickým oddělením SH 

ČMS s podrobným přehledem nákladů a výdajů. 

Celkové náklady činily v roce 2016 1.195.408,14 Kč 

Celkové výnosy činily v roce 2016 1.218.911,03 Kč 

Celkový výsledek hospodaření + 23.503,-- Kč 

Daňové přiznání je zpracováno a bude neprodleně odesláno na Finanční úřad – za odeslání 

zodpovídá p. Foldová 

 

5) informativní zpráva OKRR – předseda rady p. Cízl 

Jednání OKRR byla v letošním roce v lednu a v březnu. Proběhla standardní kontrola prvotních 

účetních dokladů, včetně přijatých a odeslaných faktur, příkazů k úhradě a výpisů běžného účtu 

OSH, vedeném Poštovní spořitelnou, a.s. 

Nebyly shledány žádné závady, účetnictví je vedeno řádně a přehledně. 

OKRR se v uplynulém období nezabývala žádnými stížnostmi od SDH, okrsků ani od 

jednotlivých členů. Usnesení VV je plněno průběžně, rovněž tak zápisy z jednání odborných rad 

jsou pravidelně zveřejňovány na webu OSH tak, aby členská základna byla informována o 

činnosti všech rad. 

 

6) OR prevence – PO očima dětí – p. Severa 

- ve středu 15. 3. končí okresní kolo soutěže PO očima dětí, vyhodnocení došlých prací je 

naplánováno na úterý 21. 3. 2017 od 14ti hodin v kanceláři OSH, za přítomnosti členů rady a 

příslušnic HZS p. Žďánské a Mgr. Basákové 

- vyhodnocení na okresní úrovni proběhne po dohodě během měsíce května, požadovaný 

rozpočet na zakoupení cen 5tis. Kč – schválen 

- upozornění na to, že nejsou vystaveny průkazy preventistů, kteří v listopadu 2016 vykonali 

řádné zkoušky, p. Foldová vzhledem k dlouhodobé nemoci průkazy zatím nevystavila,                  

do 21. dubna 2017 budou průkazy na základě protokolů o zkoušce vystaveny a následně předány  

 

ad 7) informace z KSH PK – p. Frána a p. Cízl 

VV KSH se konal 14. února v nových prostorách KSH, a to na PS HZS Plzeň – střed, Pobřežní 

ul. 17. Mimo jiné byly na pevno stanoveny termíny soutěží krajských kol: 

- mladí hasiči PLAMEN: Tachov, 10. a 11. 6. 2017 

- dorost: Klatovy, 17. 6. 2017  

- požární sport: Klatovy, 24. 6. 2017  

Dále byl projednán stav v inventurách majetku KSH PK a také pořadatelství KSH PK 

Mistrovství ČR ve hře Plamen a dorostu v roce 2018. Každé OSH v působnosti KSH PK 

nominuje do přípravné komise k pořádání MČR 2018 delegáty, p. Frána ustanoven jako 

koordinátor celé republikové akce. OSH PJ se od pořádání distancovalo, náměstek krajského 

starosty pro mládež konstatoval, že má objednán pronájem stadionu v roce 2018 na OSH PJ a 

nehodlá se jej vzdát. 

Na OSH PS bylo předáno 200 ks brožur k prevenci pro seniory. 

p. Cízl doplnil o další informace ve smyslu toho, že někteří členové VV KSH PK stále zbytečně 

hledají problémy tam, kde nejsou a uměle vyvolávají neshody, KKRR se zabývala dotazem, který 

se týkal smlouvy o pronájmu prostor v HVP, a.s a pracovní náplně pracovnice KSH PK. 

ad 8) organizační záležitosti 



 p. Foldová: 

- předložila došlé návrhy na vyznamenání od SDH Dolany a Krašovice – schváleno 

- informovala o podání žádosti na neinvestiční účelovou dotaci od PK na rok 2017  

- stravování při okresním kole v požárním sportu 3. 6. 2017 zajistí SDH Kaznějov 

- předložila návrh na zakoupení žebříku na výstup na věž a dvou párů startovacích bloků 

do výše 30tis. Kč – schváleno, objednání zajistí p. Sak do 15. 4. 2017  

- požádala o přesunutí termínu jednání dubnového VV OSH PS z 4. 4. na 25. 4. – 

schváleno, změna bude oznámena i v kalendáři termínů jednání na webu OSH – 

zodpovídá p. Foldová, neprodleně 

- předložila návrh na pracovní semináře pro funkcionáře SDH a okrsků s ohledem na další 

povinnosti, vyplývající z NOZ a další organizační záležitosti, např. nové přístupy do 

centrální evidence SDH, správné vyplňování Hlášení o činnosti a návrhů na vyznamenání, 

změny ve spolkovém rejstříku, apod. Přítomní členové VV schválili termíny těchto 

pracovních seminářů po okrscích, uloženo p. Foldové zpracovat pozvánku a neprodleně 

ji odeslat všem členům VV, starostům SDH a okrsků, včetně zveřejnění na webu OSH 

- informovala o nových přístupových pravidlech do centrální evidence SDH 

- připomněla, že únorové jednání VV, na kterém z důvodu nemoci nebyla přítomna, 

neprojednalo výši odměn pro okrsky v soutěži O čestnou standartu OSH 

- návrh odměn: 1. místo 2.500,-- Kč, 2. místo 2.000,-- Kč, 3. místo 1.500,-- Kč a 4. a 5. 

místo 500,-- Kč – odměna bude vyplacena oproti účetním dokladům za poháry, medaile, 

diplomy a kancelářský materiál použitý při okrskových soutěžích v požárním sportu, a to 

do 30. 6. 2017, na pozdě odevzdané účetní doklady nebude brán zřetel – schváleno 

- informovala, že v pátek 7. 4. se v Přibyslavi zúčastní školení hospodářů OSH a následně 

v pátek 21. a v sobotu 22. 4. se koná shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, oba pátky 

bude kancelář OSH uzavřena – vše bude včas zveřejněno na webu OSH 

- předložila výzvu ke spolupráci s neziskovou organizací POPÁLKY, zabývající se pomoci 

popáleným – jedná se o prodej náplastí, bude organizaci kontaktovat, za jakých podmínek 

bychom mohli pomoci 

 p. Kapitán: 

- jednání rady historie proběhlo 21. 2., zápis je k dispozici na webu OSH, rada ve 

spolupráci s AZH připravuje setkání v dubnu v HZ ve Zruči 

 p. Randa: 

- AZH našeho OSH se sejde v úterý 4. dubna 2016 od 16ti hodin v HZ ve Zruči, 

pozvánka zpracována p. Foldovou, která ji do 21. 3. odešle všem Zasloužilým hasičům a 

rovněž pozve vedoucího AZH Plzeňského kraje p. Alberta Jíru 

- požádal o zaplacení malého pohoštění při aktivu – schváleno do výše 2tis. Kč 

- letošní krajské setkání AZH zajišťuje OSH PJ, předběžně by se setkání mělo uskutečnit 

v Chotěšově s prohlídkou Expozice dobrovolné požární ochrany Plzeňska 

- okresní setkání ZH a funkcionářů v pořadí již VIII. je naplánováno na sobotu 28. 10. 

v restauraci U Drudíků v Senci 

 Hanus K.: 

- informoval o aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III, který se konal 22. 2. v HZ 

v Městě Touškově, kde se mimo jiné projednávaly připomínky k pravidlům soutěže O 

čestnou standartu, všichni velitelé mají možnost své připomínky poslat elektronickou 

cestou do 22. 3. 2017  



 p. Plaščiak: 

- informoval o zajištění sportoviště pro konání závěrečného kola hry Plamen ve dnech 20. a 

21. 5. 2017 v Žichlicích, včetně zajištění stravování 

- předběžně domluveni členové do technické čety ze sborů okrsku Hromnice 

- předložil žádost o zakoupení nového vybavení pro OR ochrany obyvatel, je potřeba nový 

zdravotnický batoh, ten, který členové rady mají je značně opotřebovaný – vše doložil 

podrobně zpracovanou žádostí – nákup nového zdravotnického batohu schválen 

 Ing. Lüftner: 

- pozval na předváděcí akci fi VOCHOC, která představí nové zásahové obleky, akce se 

koná v pátek 17. 3. 2017 od 17ti hodin v HZ v Kralovicích 

 p. Frána: 

- o víkendu proběhlo školení VM, kterého se zúčastnilo 72 vedoucích, 23 získalo 

kvalifikační stupeň III, a 10 kvalifikační stupeň II, ostatní odbornosti obnovili 

- předložil OZ XV. ročníku Memoriálu Vendulky Fránové, který bude letos doplněn o 

výstup na cvičnou věž v kategorii ženy, datum konání sobota 6. 5. 2017 na PS HZS Plzeň 

– Košutka, žádost o možnost soutěž uskutečnit na této stanici zajistí p. Foldová, OZ 

schváleno a p. Frána zajistí jeho rozeslání a zveřejnění na webu OSH i SH ČMS 

- rozpočet na soutěž 60tis. Kč – použito bude na poháry, medaile, diplomy, ceny a další 

organizační a technický materiál, soutěž podporuje Plzeňský kraj – rozpočet schválen 
 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z únorového jednání VV 

- konečné zhodnocení ŘV SDH a okrsků 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2017  

- celkové hospodaření OSH a daňové přiznání za rok 2016  

- informativní zprávu OKRR 

- informace z OR prevence 

- informace z KSH PK 

- podanou žádost na PK k účelové dotaci na rok 2017  

- uzavření kanceláře OSH na 7. 4. – školení hospodářů OSH, a 21. 4. – shromáždění 

starostů OSH – obě akce v Přibyslavi 

- informace vedoucího OR historie 

- informace vedoucího Aktivu ZH o připravovaném setkání 4. 4. 2017 v HZ ve Zruči 

- informace vedoucího OR represe o konání aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a 

III 

- informace o zajištění sportoviště pro pořádání závěrečného kola hry Plamen ve dnech   

20. a 21. 5. 2017 v Žichlicích 

- pozvání na předváděcí akci fi VOCHOC na nové zásahové obleky v HZ Kralovice 

- informaci vedoucího OR mládeže ke školení vedoucích mládeže 

- informace o neziskové organizaci POPÁLKY 

- informace k novým přístupům do centrální evidence SDH 

- zajištění stravování při okresním kole v požárním sportu, 3. 6. 2017, které zajistí SDH 

Kaznějov  
 



VV schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Alenu Foldovou a ověřovatele zápisu p. Kamila 

Hanuse a p. Martina Holotu 

- rozpočet na zakoupení cen pro soutěž PO Očima dětí ve výši 5tis. Kč 

- uhrazení malého pohoštění pro Zasloužilé hasiče při jednání AZH, 4. 4. 2017 do výše 

2tis. Kč 

- vyznamenání pro SDH Dolany a Krašovice 

- změnu termínu konání VV OSH PS z 4. 4. na 25. 4. 2017, od 16ti hodin, kancelář OSH 

- náplň pracovních seminářů pro funkcionáře SDH a okrsků v termínu 27. – 30. 3. 2017  

- odměny okrskům za umístění v soutěži O čestnou standartu OSH: 1. místo 2.500,-

- Kč,  2. místo 2.000,-- Kč, 3. místo 1.500,-- Kč, 4. a 5. místo 500,-- Kč – na nákup 

pohárů, medailí, diplomů a kancelářského materiálu – proplaceno bude po 

předložení účetních dokladů, nejpozději do 30. 6. 2017  

- organizační zabezpečení XV. ročníku Memoriálu Vendulky Fránové, který se uskuteční   

6. 5. 2017 a rozpočet na tuto akci ve výši 60tis. Kč 

- nákup žebříku pro výstup na cvičnou věž a dvou párů startovacích bloků do výše 30tis. 

Kč 

- nákup nového zdravotnického batohu dle nabídek dodavatelů 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 odeslat na FÚ zpracované daňové přiznání za rok 2016 – do 15. 3. 2017  

 vystavit průkazy preventistům, kteří splnili odznak odbornosti – do 21. 4. 2017  

 zpracovat a následně odeslat a zveřejnit pozvánky na pracovní semináře pro funkcionáře 

SDH a okrsků – neprodleně 

 opravit termíny jednání VV na okresní úrovni v kalendáři na webu OSH – neprodleně 

 zajistit odeslání pozvánky na jednání Aktivu ZH, 4. 4. 2017 od 16ti hodin v HZ ve Zruči 

všem Zasloužilým hasičům – do 21. 3. 2017  

 zaslat žádost na PS HZS Plzeň Košutka k pronájmu sportovních prostor pro pořádání 

Memoriálu V. Fránové – do 17. 3. 2017  

 kontaktovat organizaci POPÁLKY k případné spolupráci 

 ve spolupráci s OR ochrany obyvatel a zdravotníkem na základě nabídek od dodavatelů 

pořídit nový zdravotnický batoh – do 15. 4. 2017  

p. Sakovi: 

 objednat žebřík pro výstup na cvičnou věž a dva páry startovacích bloků – do 15. 4. 2017  

Vedoucím OR p. Hanusovi, p. Severovi a p. Fránovi: 

 zajistit fotografie své i svých členů odborných rad v elektronické podobě a jejich zaslání 

na kancelář OSH, případně jejich vložení do centrální evidence, pokud mají jmenovaní 

povolen přístup – do 17. 3. 2017  
 

 

 

zapsala: Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé: Kamil  H a n u s, v.r.                      Martin  H o l o t a, v.r. 


