
Z Á P I S 

Z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném  

10. ledna 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus F., p. Holota 

 

Program: 

1) Kontrola usnesení z 6. 12. 2016  

2) Hodnocení ŘVH sborů, určení delegací na další ŘVH 

3) Stav v odvodu členských příspěvků a odevzdávání Hlášení o činnosti za rok 2016  

4) Předběžná zpráva inventarizační komise 

5) Plány odborných rad 

6) Stav ve vyúčtování dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

7) Organizační záležitosti 

8) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájil a řídil 1. náměstek starostky OSH Ing. Vlastimil Červenka, který přítomné členy 

výkonného výboru pozdravil a popřál do nového roku pevné zdraví. Z důvodu prozatímní 

nepřítomnosti sl. Marie Staré se zápisu ujal p. Luděk Ekstein a ověřovateli zápisu navrženi a 

schváleni Ing. František Lüftner a Miroslav Plaščiak. 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z prosincového jednání VV provedla starostka p. Alena Foldová. Usnesení 

splněno. 

 

Ad 2) hodnocení ŘVH a delegace na další jednání ŘVH v působnosti OSH Plzeň – sever 

Ing. Červenka vyzval přítomné ke stručnému zhodnocení proběhlých valných hromad SDH, 

poukázal na to, aby byly vyzdviženy klady nebo naopak zápory. Vesměs řádné valné hromady 

probíhají důstojně, mnohde se objevily drobné nedostatky. 

Bc. Urbánek se zúčastnil ŘVH SDH Nekmíř, kde bylo poukázáno na nekomunikaci s kanceláří 

OSH, stížnost na to, že do sboru neobdrželi pozvánku na Shromáždění představitelů v listopadu 

2016.  

 p. Frána potvrdil, že z okrskového výboru byla pozvánka na SP odeslána na e-mailové 

adresy, které představitelé SDH Nekmíř uvedli do seznamu okrskových kontaktů včas 

 p. Foldová má na SDH Nekmíř kontakt na hospodáře p. Lukáše Koudelu, kterému byla 

25. 10. 2016 pozvánka na SP odeslána. Z e-mailové adresy p. Koudeleho přišla rovněž 

koncem listopadu pozvánka na ŘVH SDH Nekmíř, z účasti se starostka omluvila 

z rodinných důvodů. Doporučuje, aby představitelé SDH Nekmíř nahlásili funkční e-

mailovou adresu na kancelář OSH a pravidelně sledovali webové stránky OSH, kde jsou 

zveřejňovány všechny aktuální události, rovněž tak i pozvánky na okresní akce. 

Ing. Červenka – uložil tuto záležitost vyřešit buď osobně nebo písemně p. Fránovi a p. Foldové. 
 

p. Hanus Kamil – vyjádřil nespokojenost nad neúčastí vedení OSH na ŘVH SDH Manětín, 

nejspíš je to způsobeno tím, že v SDH jsou tři členové VV a na OSH jsme si zvykli, že kolektiv 

mladých hasičů pravidelně postupuje na MČR. 



 p. Frána uvedl, že v sobotu, 7. 1. 2017 dopoledne zcela náhodou z webu OSH zjistil, že se 

koná ŘVH SDH Manětín, pozvánku neobdržel 

 p. Ekstein – pozvánku neobdržel, nevěděl, že se ŘVH koná a navíc byl delegován již 

v prosinci 2016 na jinou ŘVH 

 Ing. Červenka – pozvánku obdržel e-mailem, z účasti se omluvil z důvodu konání ŘVH 

svého domovského sboru 

 p. Foldová – pozvánku neobdržela ona osobně, ani nepřišla na kancelář OSH písemně 

ani e-mailem, v úterý 3. 1. 2017 při návštěvě p. Severy se termín ŘVH SDH Manětín 

dozvěděla, proto byl termín zanesen do kalendáře valných hromad. Neměla tak možnost 

se z účasti omluvit, když nebyla oficiálně pozvána (K. Hanus potvrdil, že pozvánka na 

kancelář OSH zaslána nebyla) Navíc byla delegována 7. 1. na jinou ŘVH.  Kolektivu MH 

SDH Manětín i jejich vedoucím bylo veřejně za výsledky na MČR poděkováno na 

slavnostním vyhlášení výsledků POORM v listopadu 2016. 
 

DELEGACE na řádné valné hromady 

- Podle nahlášených termínů ŘVH sborů byly určeny jednotlivým členům VV a odborných 

rad delegace na tato jednání.  

- V případě, že se nebude ze závažných důvodů určený delegát jednání zúčastnit, je nutné 

se do SDH omluvit a pokusit se domluvit náhradu  

 

Ad 3) Stav v odvodu členských příspěvků 2017 a Hlášení o činnosti za rok 2016 

Informace podala p. Foldová: 

- K dnešnímu dni má příspěvky zaplaceno 11 SDH 

- Hlášení o činnosti odevzdalo 8 SDH 

 

Ad 4) Předběžná zpráva inventarizační komise 

Zpráva bude předložena jako kompletní na únorovém jednání VV. Komise se sejde 19. ledna 

2017 k závěrečné fyzické kontrole majetku a hasičského zboží v kanceláři OSH. Zodpovídá 

předseda inventarizační komise p. Ekstein. 

 

 

Ad 5) Plány práce odborných rad 

Jednotliví vedoucí odborných rad zodpovídají za zveřejnění plánu práce a zaslání v elektronické 

podobě jak na webové stránky OSH, tak na kancelář tak, aby byly členské základně známy 

termíny jednání – splnit nejpozději do 20. ledna 2017 

 

Ad 6) Stav ve vyúčtování dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

Informace podala p. Foldová: 

- Dotace byla vyčerpána v plné výši, poslední doklady byly proplaceny 23. 12. 2016 

- Z jednotlivých SDH, které požádaly o finanční příspěvky na úhradu služeb, materiálu a 

dalších záležitostí, jsou doklady v pořádku 

- Do majetku OSH byly pořízeny dva nůžkové stany od fi Alerion 

- Na materiál, zakoupený prostřednictvím kanceláře OSH byly vystaveny darovací smlouvy, 

které se postupně podepisují statutárními zástupci SDH a materiál je předáván 

- Poděkování p. Eksteinové za administrativní výpomoc 

 



 

Ad 7) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 Předložila upravené termíny jednání VV na všech úrovních, v tabulce budou zveřejněny 

na webu OSH a rovněž tak zaslány na starosty SDH a okrsků. Jednání v únoru je 

z důvodu konání VV KSH PK (14. 2.) přeloženo na 7. 2. 2017. 

 Upozornila na používání nových registračních čísel SDH, je nutné tato čísla používat při 

platbě členských příspěvků pro správnou identifikaci platby, rovněž tak je nutné uvádět 

počty dospělých a MH (příklad 35 D, 10 MH)  

 Nové členské průkazy je možné již průběžně objednávat prostřednictvím formulářů, 

umístěných na webu OSH, a to buď průkazy plastové – zde je nutné nahrát do evidence 

fotografii ve formátu JPG, nebo průkazy papírové – zde foto být nemusí. Ten, kdo má 

přístup do evidence, může za svůj sbor fotografie k členům nahrát sám!!! 

Pochopitelně, že lze fotografie zaslat e-mailem na kancelář OSH, následně budou fotky 

do centrální evidence vloženy.  

 Všichni mladí hasiči, sportovci v soutěžích, členové VV a členové všech 

odborných rad budou mít průkazy PLASTOVÉ! Členové VV a OR dodají na 

kancelář fotografie v elektronické podobě nejpozději do 28. února 2017, nebo pokud mají 

přístup do centrální evidence si je do té doby sami vloží ke svému jménu. 

 VYZNAMENÁNÍ: dle došlých návrhů bylo schváleno vyznamenání pro členy SDH 

Heřmanova Huť, Brdo – Hrádek, Líně, Dolní Hradiště a okrsek Hromnice a Vochov 

p. Frána: 

 Omluvil se za nedodání výsledků pohárové soutěže z Ledec. Při kontrole po skončení 

soutěže bylo zjištěno, že některé kolektivy nectí pravidlo kategorií a mnohé děti nebyly 

vůbec v evidenci daných sborů. Bylo přistoupeno k důkladné kontrole členské základny 

MH v okrese. Rada mládeže se tímto problémem bude zaobírat na své lednové schůzi a 

s výsledkem a zároveň návrhem na to, aby se tato situace neopakovala, vedoucí OR 

mládeže seznámí VV v únoru 

 Požádal přítomné členy VV, aby se ve svých okrscích pozeptali na možnost pořádání 

okresního kola hry Plamen v květnu 2017, předběžné přislíbení v SDH Zbůch padlo 

 p. Foldová – možnost pořádání této soutěže se naskýtá ve sportovním areálu v Dobříči, 

předběžně o tom jednala se starostou obce Dobříč p. Lomičkou. 

 Bc. Urbánek za okrsek Dobříč nesouhlasí s pořádáním v Dobříči, má informace z SDH 

Dobříč, kde tuto soutěž spolupořádat nechtějí a on, jako velitel okrsku se v květnu 

nebude moci ze studijních důvodů akce zúčastnit, ani ji pomáhat organizovat 

 

Ad 8) usnesení a závěr 

 

Výkonný výbor bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z jednání v prosinci 2016 

- Hodnocení průběhu ŘVH SDH a delegace na další období 

- Stav v odvodu členských příspěvků 2017 a odevzdávání Hlášení o činnosti za rok 2016 

- Přeložení zprávy inventarizační komise 

- Stav ve vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 



- Informace vedoucího OR mládeže p. Frány k výsledkům soutěže POORM a konání 

závěrečného kola hry Plamen v květnu 2017  

Výkonný výbor schvaluje: 

- Zapisovatele dnešního jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu Ing. Lüftnera a               

p. Plaščiaka 

- Změny termínů jednání VV OSH Plzeň – sever  

- Tisk nových členských průkazů – forma plastová – pro všechny mladé hasiče, 

sportovce v soutěžích, členy výkonného výboru a odborných rad 

- Předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Heřmanova Huť, Brdo-Hrádek, Líně, 

Dolní Hradiště, okrsek Hromnice a Vochov 

 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

 Rozeslat všem členům VV, starostům SDH a okrsků upravené termíny jednání 

výkonných výborů na všech úrovních – neprodleně 

 Rozeslat všem starostů SDH upozornění na používání nových registračních čísel SDH 

s ohledem na správnou identifikaci plateb členských příspěvků – neprodleně 

 Zveřejnit na webu OSH delegace na ŘVH a tabulku odvodů členských příspěvků 2017     

a odevzdávání Hlášení o činnosti za rok 2016 – neprodleně 

 Zabezpečit vystavení vyznamenání dle termínů ŘVH SDH a okrsků 
 

p. Fránovi a p. Foldové: 

 Dořešit situaci s kontakty na SDH Nekmíř – do 20. 1. 2017  

 

p. Eksteinovi: 

 Zabezpečit schůzku inventarizační komise pro kontrolu majetku OSH a hasičského zboží 

– termín do 19. 1. 2017 
 

Všem členům VV: 

- Zúčastnit se jednání ŘVH dle určených delegací 

- Dodat na kancelář OSH fotografii pro vložení do centrální evidence a následný tisk 

nového plastového průkazu – do 28. 2. 2017  

- Poptat ve svých okrscích a sborech možnost spolupořádání závěrečného kola hry Plamen 

v termínu 20. a 21. 5. 2017 – s výsledkem seznámit VV 7. 2. 2017  

 

 

Z poznámek zapisovatele p. Luďka Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé:  

Ing. František  L ü f t n e r, v.r.              Miroslav  P l a š č i a k, v.r. 

 

Příští jednání výkonného výboru se uskuteční 7. února 2017, od 16ti hodin v kanceláři 

OSH v Plzni. 


