
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

12. prosince 2017 v zasedací místnosti HZS stanice Plasy 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus F., p. Frána, p. Krnáč, p. Cízl 

Nepřítomen: sl. Stará, p. Holota 

Hosté: ZH p. Beran, ZH p. Fanta a člen ORR p. Sudzina 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení práce členů VV a odborných rad 

3) Zajištění ŘVH SDH – delegace 

4) Předběžná zpráva o hospodaření a čerpání dotací 

5) Organizační záležitosti 

6) Usnesení a závěr 

 

Ing. Červenka navrhl zapisovatele jednání p. Luďka Eksteina – přítomnými členy VV 

schváleno, ověřovateli zápisu navrženi p.  Jiří Honzík a p. Kamil Hanus – přítomnými členy VV 

schváleno. 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z jednání 23. 11. Provedla starostka p. Foldová – usnesení splněno 

Rovněž bylo zhodnoceno celookresní shromáždění představitelů SDH, konané 25. 11. v České 

Bříze, které bylo spojené se slavnostním vyhodnocením soutěží O pohár OORM a nejlepších 

sportovních výsledků mládeže – konstatována slabší účast představitelů SDH, shromáždění 

bylo standardně zabezpečeno, na webu OSH jsou zveřejněny všechny důležité zprávy (kromě 

zprávy OR mládeže) včetně usnesení, které mimo jiné obsahuje schválení finanční půjčky KSH 

Plzeňského kraje na dobu dvou let, ve výši 90tis. Kč. 

 

Ad 2) hodnocení práce členů VV a odborných rad 

Hodnotit práci členů VV je především na sborech a okrscích, které si jednotlivé zástupce 

zvolili do výkonného orgánu.  

p. Plaščiak – jako nejstarší člen VV hodnotí práci všech členů jako dobrou, vyslovil 

poděkování starostce p. Foldové za mnohdy práci navíc a navrhuje, udělit p. Foldové 

mimořádnou odměnu za celoroční práci. Po dohodě s Ing. Červenkou navržena odměna 6 tis. 

Kč – přítomnými členy VV schváleno. 

Ing. Červenka – po kontrole docházky členů VV na jednání konstatoval velmi slabou účast 

zástupce okrsku Všeruby sl. Staré – přítomna byla pouze v lednu a únoru 2017, doporučuje, 



aby okrsek Všeruby zvážil další působení sl. Staré ve VV a navrhl řešení, s kterým seznámí 

výkonný výbor na nejbližším jednání. 

Dále ze svého pohledu zhodnotil práci členů VV jako dobrou. 

p. Foldová – poděkovala za celoroční práci všem, kteří se zapojili do všech soutěží a akcí 

okresního charakteru, váží si úsilí a času, které věnovali jak přípravám tak průběhu akcí 

samotných, především na úseku mládeže. 

 

Ad 3) delegace na řádné valné hromady 

Dle nahlášených termínů ŘVH SDH byli do 7. ledna 2018 určeni delegáti. Termínový kalendář 

se jmény delegátů bude neprodleně zveřejněn na webu OSH. 

 

Ad 4) předběžná zpráva o hospodaření a čerpání dotací 

Ing. Červenka a p. Foldová podali informace: 

- Každý člen VV i představitel SDH obdržel podrobný přehled za 3. čtvrtletí roku 2017, 

ze kterého je patrné, že rozpočet na rok 2017 je plněn a rovněž tak OKRR neshledala 

závažné nedostatky  

- Dotace MŠMT a MV ČR byly v řádném termínu vyúčtovány a také na základě 

předložených vyúčtování ze stran sborů budou příslušné částky na MTZ a 

volnočasové aktivity zaslány na účty jednotlivých SDH 

- Účelová dotace z Pk je téměř vyčerpána, nároky směrem k žadatelům z SDH a okrsků 

byly vyrovnány, požadavek je ještě na zakoupení došlapů pro disciplínu výstup na věž, 

byl požádán p. Sak, aby toto zajistil – neprodleně tak, aby se došlá FA zaplatila ještě 

do konce roku 2017 

 

Ad 5) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- předložila plán práce VV na 1. pololetí roku 2018 – nebyly zásadní připomínky, plán práce 

schválen, bude rozeslán elektronicky všem členům VV a zveřejněn na webu OSH 

- informovala o stavu příprav MČR 2018 Plamen a dorostu 

- předběžná informace o krajském kole požárního sportu a krajském kole dorostu 2018 

- oznámení o čerpání dovolené od 18. 12. 2017 do 2. 1. 2018 

- předložila přístupy členům do Centrální evidence SDH – schváleno 

- předložila došlé návrhy na vyznamenání pro SDH Chrást, Obora, Dýšina, Štichovice, Úherce 

a Zbůch, které byly schváleny 

- návrhy na udělení Záslužné medaile OSH pro členy SDH Třemošná – neschváleny, bylo 

doporučeno jmenovaným požádat o okresní medaile, bude provedena kontrola z centrální 

evidence, na co jmenovaní mají nárok 

- dále seznámila členy VV s aktuální situací na KSH Pk v důsledku finanční zpronevěry, vše řeší 

Policie ČR, ze strany vedení KSH Pk i SH ČMS jsou činěny kroky tak, aby do konce roku byly 

především vyúčtovány nároky z účelové dotace Pk, účetní, která byla pověřena zpracováním 

všech dokladů zítra, tj. 13. 12. společně s p. Foldovou projdou všechny účetní doklady tak, 



aby, mohly být hl. ekonomem SH ČMS zpracovány do konečných účetních sestav. Bývalá 

pracovnice byla písemně vyzvána k odevzdání notebooku, záložního disku, razítek, klíčů, 

karet a dalších dokladů a písemností na den 19. 12. 

 

Ing. Červenka – v souvislosti s udělováním Záslužné medaile OSH doporučuje dopracovat 

Statut pro udělování ZM o podrobnější vysvětlení kdy lze o tuto mimořádnou medaili 

požádat, úkol pro náměstky a starostku. 
 

p. Severa: 

- informoval o semináři OR prevence a ochrany obyvatel, který se konal 9. 12. V Ledcích, 

konstatoval, že seminář byl kvalitně připraven (p. Žďánská za HZS Pk, velmi pěkná přednáška 

p. Holečka z OR OO) 

- účast preventistů byla slušná, 5 uchazečů si zvýšilo odbornost 
 

p.Plaščiak: 

- doporučuje zaslat poděkování na Obec Česká Bříza za možnost uspořádat okresní 

shromáždění představitelů SDH – nájemné bylo bezplatné – podkování zašle p. Foldová 
 

Závěrem jednání Ing. Červenka a p. Foldová poděkovali za dnešní účast na jednání a 

přítomné vyzvali k předvánočnímu setkání členů VV a odborných rad, které je připraveno 

v Knížecím pivovaru v Plasích 

 

U S N E S E N Í 
 

VV bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení VV ze dne 23. 11. 2017 

- Hodnocení SP SDH v České Bříze 

- Stručné hodnocení práce členů VV a OR 

- Informace o hospodaření a čerpání dotací 

- Uzavření kanceláře OSH od 18. 12. 2017 do 2. 1. 2018 – dovolená 

- Informace o stavu v přípravách na MČR 2018 Plamen a dorostu 

- Informace o aktuální situaci na KSH Pk 

- Informace o semináři OR prevence a ochrany obyvatel 
 

VV schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Honzíka a p. K. Hanuse 

- Mimořádnou odměnu starostce ve výši 6tis. Kč s vyplacením do konce roku 2017 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Chrást, Obora, Dýšina, Štichovice, Úherce a 

Zbůch 

- Plán práce VV na 1. pololetí 2018 

- Přístupy do CE SDH dle předloženého seznamu 
 

 



VV neschvaluje: 

- Udělení Záslužné medaile OSH pro členy SDH Třemošná 
 

VV doporučuje: 

- Vedení okrsku Všeruby zvážit další působení sl. Staré ve výkonném výboru OSH, pro 

velmi nedostatečnou, mnohdy neomluvenou účast na jednání i akcích OSH 
 

VV ukládá: 

p. Foldové: 

- rozeslat elektronickou cestou plán práce VV na 1. pololetí 2018 všem členům VV a zveřejnit 

jej na webu OSH – neprodleně 

- zaslat poděkování Obci Česká Bříza – do 18. 12. 2017  

- zveřejnit termínový kalendář ŘVH na webu OSH a průběžně jej aktualizovat 

- provést kontrolu v CE SDH Třemošná z důvodu udělení vyznamenání pro členy sboru –      

do 9. 1. 2018 
 

p. Sakovi: 

- zajistit objednávku a následně fakturaci za MTZ – došlapy pro výstup na věž - neprodleně 
 

Náměstkům a starostce: 

- Dopracovat Statut pro udělování ZM OSH – do konce ledna 2018 
 

Všem členům VV: 

- Dodržet delegace na ŘVH SDH tak, jak je uvedeno v termínovém kalendáři konání 

ŘVH 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé: 

Jiří  H o n z í k, v.r.                  Kamil  H a n u s, v.r. 

 


