
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného                             

dne 25. dubna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fr. Hanus, Ing. Lüftner, p. Severa, p. Sak, sl. Stará 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) organizační příprava soutěží mládeže – Memoriál VF, Plamen 

3) zprávy jednotlivých vedoucích OR 

4) příprava VIII. setkání ZH a funkcionářů 

5) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017  

6) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Navrh zapisovatele – p. 

Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Krnáče – jednomyslně schváleno 

 

ad 1) kontrola usnesení – p. Foldová 

Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že všechny úkoly, uložené VV 14. 3. 2017 byly splněny. Pouze 

stále chybí v centrální evidenci fotografie členů VV a OR, toto se již řešit nebude, žádost o vydání 

plastových fotografií bude odeslána do 10. 5. na ústředí. 

 

ad 2) organizační příprava soutěží mládeže – p. Frána 

Memoriál Vendulky Fránové: 

- sobota 6. 5. 2017, PS Košutka, začátek v 9,00 hodin 

- pozvánka zveřejněna na webu OSH i na webu SH ČMS, přihlašování probíhá přes portál 

prihlasky.dh.cz 

- pronájem u HZS PK zajištěn, pozvánka pro rozhodčí odeslána a zveřejněna na webu 

OSH, stravování zajistí SDH Všeruby, pronájem plotů zajištěn 

- poháry a medaile zajištěny – zodpovídá p. Suchý 

- zajistit připojištění soutěže u HVP, a.s. – p. Foldová 

Závěrečné kolo hry Plamen: 

- termín 20. a 21. 5. 2017, sportovní areál v Žichlicích 

- 10. 5. 2017 od 17ti hodin aktiv vedoucích mládeže, KD Žichlice 

- překážky zajištěny, doprava SDH Všeruby ve spolupráci s Městem Všeruby 

- medaile, poháry, ceny – zajistí p. Suchý a p. Frána 

- hodnocení kronik proběhne ve středu 17. 5. v kanceláři OSH  

- stravování zajištěno – zodpovídá p. Plaščiak 

- zajištěny tři mobilní WC na oba dny 

- pozvánka pro rozhodčí zveřejněna na webu OSH a rozeslána rozhodčím s kvalifikací e-

mailem – zodpovídá p. Frána 

- p. Foldová: dotace z MV ČR ponížena oproti roku 2016 cca o 3tis. Kč 

 



 

ad 3) zprávy vedoucích OR 

OR represe p. Hanus: 

- předloženy OZ soutěží v požárním sportu a soutěže O pohár starostky OSH, jsou bez 

připomínek – schváleno 

- přihlašování do soutěže přes portál prihlasky.dh.cz nebo klasicky formou písemné 

přihlášky do 31. 5. 2017 na obě soutěže 

- soutěže proběhnou v sobotu 3. 6. 2017 na Atletickém stadionu ve Skvrňanech, pronájem 

stadionu zajištěn 

- poháry, medaile, diplomy a drobné ceny zajistí p. Foldová 

- překážky zajistit přes HZS PK – p. Hanus, p. Foldová 

- informace o jednání OR, 20. 4. v HZ v Kožlanech, kde byly mimo jiné projednány změny 

v systému hodnocení kritérií v soutěži O čestnou standartu OSH, změny budou ve 

spolupráci s ostatními OR rozpracovány a předloženy na podzimním shromáždění 

představitelů OSH – zodpovídají jednotliví vedoucí OR 

- 28. 4. 2017 se uskuteční na HZ v Nýřanech celokrajné setkání velitelů JPO II a JPO III, 

pozvánky byly rozesílány na obecní a městské úřady 

- na začátek července je naplánováno okresní cvičení na dálkovou dopravu vody, vyskytl se 

problém s termínem 1. 7., kdy je v prostoru Chříčska, kde by se akce měla uskutečnit, 

pravidelná pouť, o náhradním termínu se jedná, organizaci a náplň cvičení je 

v kompetenci p. R. Kučery z HZS PK 

OR prevence p. Foldová, zástup za omluvenou nepřítomnost vedoucího OR p. Severy 

- 21. 3. proběhlo vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí, účast celkem 12 ZŠ, 3 

MŠ, 9 SDH, 3 občanská sdružení 

- výsledky včetně vítězných prací zveřejněny na webu OSH 

- slavnostní vyhodnocení s předáním drobných dárků proběhne 25. 5. 2017 od 17ti hodin 

na PS Košutka 

- krajské vyhodnocení POOD proběhlo 18. 4. 2017, celkem se zúčastnilo 32 ZŠ, 16 MŠ, 1 

střední škola, 42 SDH a 3 občanská sdružení 

- v krajském hodnocení jsme získali celkem 12 umístění, z toho dvě první místa v kategorii 

M1 a M2 

OR ochrany obyvatel p. Plaščiak: 

- v minulém období proběhly dvě přednášky zdravotníka, a to v Žichlické zemědělské a.s. a 

v základní škole v Žichlicích – konstatováno, že obě přednášky měly vysokou úroveň, 

poděkování patří především členu OR p. Ondřeji Holečkovi 

- na letní měsíce plánováno cvičení na vyhledávání osob v katastru Nýřan 

OR historie p. Kapitán: 

- rada se sešla společně s Aktivem ZH ve Zruči, nadále členové rady pokračují 

v shromažďování historických dokumentů a fotografií a jsou připraveni pomoci 

s organizací VIII. setkání ZH a funkcionářů 

- členové OR se budou v letošním roce podílet na zajištění služeb v Expozici dobrovolné 

požární ochrany v Chotěšově, schůzka bude 29. 4. 

 

 

 



Aktiv ZH p. Randa: 

- jednání AZH se uskutečnilo 4. 4. v HZ ve Zruči za účasti 11ti ZH z celkových 16ti hasičů 

s titulem a 7mi hostů 

- projednáno připravované VIII. setkání ZH a funkcionářů, které se bude konat ve 

spolupráci s okrskem Dolany a SDH Zruč a SDH Senec v restauraci U Drudíků 

v Senci, 28. 10. 2017 od 14ti hodin 

- zajištěna hudba Mettronom p. Kůsy z Hradecka 

- v jednání návštěva leteckého muzea p. Tarantíka a vystoupení pěveckého dětského 

souboru, občerstvení bude domluveno se starostou obce Zruč-Senec a personálem 

restaurace U Drudíků 

- krajský AZ zasedal 6. 4. 2017, krajské setkání ZH se uskuteční 7. září od 9,00 hodin ve 

Starém Plzenci, návštěva vinařských závodů a dále prohlídka muzea v Sedlci, společné 

jednání a oběd, pozvánky budou rozeslány jednotlivým ¨ZH na jejich adresy domů, 

zpětně je třeba nahlásit na OSH účast tak, aby mohla být zajištěna případná společná 

doprava na setkání 

 

ad 4) příprava VIII. setkání ZH a funkcionářů 

- informace podány vedoucím AZH a vedoucím OR historie v předešlém bodě jednání 

 

ad 5) hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017  

- p. Foldová nemá od hl. ekonoma doposud zpracované účetnictví za 1. čtvrtletí 2017, 

doporučuje tento bod přesunout na květnové jednání – schváleno 

- OKRR má jednání 9. 5., zpracované sestavy účetnictví by měly být již k dispozici, hlavní 

kniha bude předložena ke kontrole 

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 ve čtvrtek 27. 4. se uskuteční jednání SP OSH při KSH PK, vzhledem k omluvě p. 

Hanuse Fr., Hanuse K. a p. Frány navrhuje, aby naše OSH zastupovali p. Plaščiak, p. 

Slach a p. Kapitán – schváleno 

 informace o uskutečněných pracovních seminářích, které proběhly v okrscích ve dnech 

27. – 30. března, účast celkem 154 členů, hodnocení ze strany přítomných je pozitivní, 

řada záležitostí byla vysvětlena, především nová povinnost předkládat Přehled o majetku 

a závazcích a k novým pravidlům v přístupu do centrální evidence SDH 

 informace k dotaci z PK, stav žádosti: Radou i Zastupitelstvem PK byla žádost schválena, 

ale prozatím nevíme v jaké výši, předpoklad je stejná výše jako v roce 2016, smlouva není 

podepsána 

 po diskusi schváleno, že komise pro rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu PK pro 

SDH a okrsky proběhne 16. 5. před jednáním VV od 14,45 hodin – účast starostka, 

náměstkové, vedoucí OR 

 předložené přístupy jednotlivým zástupcům SDH do centrální evidence schváleny, 

seznam uložen a zaevidován na kanceláři OSH – zodpovídá p. Foldová 

 informace ze Shromáždění starostů OSH ze dne 22. 4. 2017 v Přibyslavi, důležité změny 

ve Stanovách, které se týkají zrušení kolektivního, mimořádného a čestného členství a 

dále změna statutárního orgánu – z kolektivního orgánu – výkonného výboru či výboru, 



na individuální statutární orgán – starostu a u kontrolního orgánu SDH zrušení kontrolní 

a revizní rady a zavedení pouze revizora účtu z důvodu zápisu do veřejného rejstříku, vše 

je k nahlédnutí v Usnesení SS ze dne 22. 4. 2017, zveřejněném na webu www.dh.cz 

 oznámení o uzavření kanceláře OSH ve dnech 27. a 28. dubna – dovolená a následně 

čtvrtek 4. května – předání titulu ZH v Přibyslavi – vše bude zveřejněno na webu OSH 

 předložené návrhy na vyznamenání pro SDH Líté, Lochousice, Vladměřice, Zruč a Senec 

schváleny 

 po informacích a vzhledem k některým skutečnostem ve vedení KSH PK, bude navrženo 

naším VV OSH Plzeň – sever odvolání náměstků krajského starosty hasičů PK, a to při 

jednání SP OSH dne 27. 4. 2017 v Dobřanech – zodpovídá p. Foldová 

p. Frána: 

 předložil žádost SDH Druztová, týkající se zápůjčky okresního požárního stroje PS 12 na 

okrskovou soutěž mladých hasičů 28. 5. – po diskusi a předložení všech argumentů pro či 

proti zápůjčce členové VV zápůjčku neschválili 

 doporučil zaslat blahopřání hasičským novomanželským párům Benešovým z Obory a 

Opatrným ze Všerub – schváleno, zajistí p. Foldová 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- splnění úkolů z jednání VV 14. 3. 2017 

- zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

- organizační a technické zabezpečení soutěží Memoriál V. Fránové a závěrečné kolo hry 

Plamen 

- informace o pracovních seminářích, konaných v okrscích ve dnech 27. – 30. 3. 2017 

- termín a místo konání VIII. setkání ZH a funkcionářů, 28. 10. 2017 v obci Senec, 

restaurace U Drudíků 

- informaci o schválení přidělení dotace z rozpočtu PK  

- informace ze Shromáždění starostů OSH, konaným 22. 4. 2017 v Přibyslavi 

- uzavření kanceláře ve dnech 27. a 28. 4. – dovolená, 4. 5. – předání titulu ZH v Přibyslavi 

 

VV schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Krnáče 

- představitele OSH PS na jednání SP OSH v Dobřanech, 27. 4. 2017  p. Plaščiaka, 

p. Slacha a p. Kapitána z důvodu omluvy z rodinných a zdravotních důvodů 

stálých představitelů našeho OSH (p. Hanus Fr., p. Hanus K., p. Frána) 

- OZ okresní soutěže v PS a soutěže O pohár starostky OSH 

- přístupy do centrální evidence SDH pro SDH a jednotlivé členy sborů dle předloženého 

seznamu, který bude založen v kanceláři OSH 

- vyznamenání pro SDH Líté, Lochousice, Vladměřice, Zruč a Senec 

 

VV neschvaluje: 

- zápůjčku okresní požární stříkačky PS 12 pro okrskovou soutěž mladých hasičů do SDH 

Druztová 

http://www.dh.cz/


 

VV pověřuje: 

- pověřuje starostku p. Foldovou k předložení návrhu na odvolání obou náměstků starosty 

KSH PK na jednání SP, 27. 4. 2017 v Dobřanech 

 

VV překládá:  

- přehled hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2017 na květnové jednání VV 

 

VV ukládá: 

 starostce, náměstkům a vedoucím OR zúčastnit se jednání komise pro rozdělení 

finančních příspěvků dne 16. 5. 2017 od 14,45 v kanceláři OSH PS 

 představitelům našeho OSH, zúčastnit se jednání SP OSH při KSH PK, 27. 4. 2017 v 

Dobřanech 

 starostce zajistit poháry, medaile a diplomy pro okresní soutěž v PS a soutěž O pohár 

starostky OSH – do 3. 6. 2017 

 vedoucímu OR represe – zveřejnit OZ soutěží v požárním sportu na webu OSH - 

neprodleně 

 

ze zápisu zapisovatele p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef  F i l a, v.r.           Jan  K r n á č, v.r. 

 

 

 

 


