
Z Á P I S 

z mimořádného jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného 

dne 23. listopadu 2017 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., Ing. Lüftner, p. Sak, sl. Stará, p. Cízl 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení z VV 14. 11. 2017  

2) seznámení se stavem na KSH PK 

3) organizační záležitosti 

4) usnesení a závěr 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek Ing. Vlastimil Červenka.  

Návrh na zapisovatele: p. Alena Foldová – přítomnými členy VV schváleno 

Návrh na ověřovatele zápisu: p. Luděk Ekstein a p. Jaroslav Frána – přítomnými členy VV 

schváleno 

 

ad 1) kontrola usnesení z VV 14. 11. 2017  

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová. Všechny uložené úkoly byly splněny. Ing. 

Červenka informoval o prostudování žádosti OR ochrany obyvatel směrem k Nadaci Agrofert 

a důrazně nedoporučuje podat tuto žádost. V příštím roce se pokusíme radě OO vyhovět 

z finančních zdrojů buď dotačních nebo vlastních. 

 

ad 2) seznámení se stavem na KSH PK 

Informace podali p. Hanus F. a p. Foldová. Starostou KSH PK bylo zjištěno, že došlo 

k zpronevěře finančních prostředků KSH ve výši cca 800tis. Kč. 15. 11. se v Nýřanech 

uskutečnilo jednání V. shromáždění představitelů OSH, kde starosta KSH podal všem 

přítomným dostupná fakta, oznámil, že na pracovnici KSH bylo podáno trestní oznámení na 

státní zastupitelství. Velmi vážná finanční situace na KSH si vyžaduje neodkladné a důkladné 

řešení, představitelé OSH byli požádání o finanční půjčky. Výše půjčky by měla být cca 20% 

z přidělené účelové dotace PK, která pro naše OSH činí 90tis. Kč. 

Tyto informace je potřeba předložit představitelům SDH s žádostí o schválení půjčky. 

Nemáme žádné další relevantní informace k této nepříjemné události, ale předesíláme, že 

půjčku z OSH můžeme poskytnout a našich členů a sborů se to nikterak nedotkne.  

Výkonný výbor pověřuje ekonomického náměstka Ing. Červenku, aby společně se starostkou 

p. Foldovou připravili tzv. tiskovou zprávu pro představitele na sobotní jednání do České 

Břízy. 

Členové výkonného výboru doporučují, aby p. Foldová a p. Hanus F. na nejbližším jednání 

výkonného výboru KSH PK, požadovali okamžitý audit hospodaření KSH PK nezávislou 

firmou. 



ad 3) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 seznámila přítomné se stavem příprav SP v České Bříze, po jehož skončení bude 

slavnostní vyhlášení nejlepších sportovních výsledků MH a soutěží O pohár okrsení 

odborné rady mládeže 

 předložila rozdělení dotace MŠMT ČR pro volnočasové aktivity a MTZ sborů, které o 

tuto dotaci požádali  - přítomnými členy VV schváleno 

 předložila vyúčtování dotace MŠMT ČR pro vzdělávání vedoucích mládeže a provozní 

náklady kanceláře OSH – přítomnými členy schváleno 

 předložila smlouvu o výpůjčce cvičné figuríny AMBU MAN, která je majetkem KSH PK, 

a kterou pravidelně využívá ke své činnosti OR ochrany obyvatel pro školení členů 

JPO, vedoucích MH a obyvatelstva – přítomnými členy VV schváleno k podpisu 

 dotaz na další předplatitele dvouměsíčníku ALARM REVUE 

 předloženy návrhy na vyznamenání SDH Tlučná – schváleno 
 

U S N E S E N Í 

VV bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV ze dne 14. 11. 2017  

- informace o finanční situaci na KSH PK 

- stav v přípravě SP v České Bříze 

VV doporučuje: 

- Shromáždění představitelů SDH našeho okresu schválit finanční půjčku KSH PK ve výši 

90tis. Kč 

VV zamítá: 

- podání žádosti na Nadaci Agrofert 

VV schvaluje: 

- rozdělení dotace MŠMT ČR pro volnočasové aktivity a MTZ SDH dle předloženého 

vyúčtování 

- rozdělení dotace MŠMT ČR pro vzdělávání vedoucích mládeže a provozní náklady 

kanceláře OSH dle předloženého vyúčtování 

- smlouvu o zápůjčce cvičné figuríny AMBU MAN  

- návrhy na vyznamenání pro SDH Tlučná 

VV ukládá: 

p. Foldové a p. Hanusovi F., aby iniciovali provedení auditu hospodaření KSH PK nezávislou 

firmou – termín: neprodleně 

Všem členům VV dle možností účast na sobotním SP v České Bříze a následném slavnostním 

vyhlášení MH a účast na posledním jednání VV v letošním roce (12. 12. od 16,30 na HZS 

Plasy) a následném předvánočním posezení se členy všech OR 
 

zapsala: Alena Foldová 
 

ověřovatelé: Luděk  E k s t e i n, v. r.                                                    Jaroslav  F r á n a, v.r. 


