
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 8. března 2018 

v kanceláři OSH Plzeň-sever, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Frána, p.Plaščiak, 

Nepřítomni: p. Holota 

 

V úvodu jednání pp. Foldová představila zástupce okrsku Všeruby p. Aleše Tyce z SDH 

Zahrádka, jako nového člena VV za odstoupivší sl. Marii Starou. 

Vedení jednání pak nadále řídil náměstek Ing. Vlastimil Červenka. 

Navrženi a schváleni zapisovatel p. Luděk Ekstein a ověřovatelé zápisu p. František Hanus a        

p. Michal Češka. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 20. 2. 2018  

2) Konečné hodnocení ŘVH SDH a okrsků 

3) Stav v odvodu členských příspěvků a odevzdání Hlášení o činnosti  

4) Hospodaření OSH za rok 2017, daňové přiznání 2017 

5) Informativní zpráva OKRR 

6) OR prevence – příprava soutěže PO očima dětí a mládež 

7) Informace o situaci na KSH PK 

8) Organizační záležitosti 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová s konstatováním, že úkoly byly splněny.  

 

Ad 2) konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

Z informací jednotlivých členů VV, kteří se jednání ŘVH SDH a okrsků nejsou žádné negativní 

zprávy, v mnoha případech měly ŘVH dobrou úroveň. Na ŘVH okrsků byla delegovanými 

členy VV podána zpráva o situaci na KSH PK, bylo opětovně vysvětlováno, proč byla 

poskytnuta finanční půjčka KSH. Zápisy nebo usnesení z ŘVH našich okrsků byly na kancelář 

OSH doručeny, pouze okrsky Úněšov, Žihle + Bílov a Kožlany + Chříč usnesení nedodaly. 

 

Ad 3) stav v odvodu členských příspěvků a Hlášení o činnosti 

K dnešnímu dni má členské příspěvky zaplaceno 129 SDH z celkových 130, tj. 99%.  

Pouze SDH Blažim nemá příspěvky uhrazeno, info podal p. Sak, ve sboru po odstěhování 

člena zůstali pouze 4 členové vyššího data narození, starostka obce Blažim by ráda sbor 

v obci zachovala, probíhají jednání. 

Hlášení o činnosti za rok 2017 odevzdalo 128 sborů. Celkové hlášení o činnosti za OSH 

obdrželi všichni členové VV a důležitá data z tohoto Hlášení budou součástí výroční zprávy na 

SP SDH v Nevřeni. K 31. 12. 2017 mělo naše OSH celkem 4.801 dospělých hasičů a 996 

mladých hasičů.  



 

Ad 4) hospodaření OSH za rok 2017 a daňové přiznání 

Hospodaření bylo zpracováno hlavním ekonomem SH ČMS Ing. Jirotou. Všichni členové VV 

obdrželi kopii hlavní knihy s celkovými hospodářskými výsledky.  

Daňové přiznání je rovněž zpracováno a bude v řádném termínu odevzdáno na Finanční 

úřad. Zodpovídá p. Foldová. 

 

Ad 5) informativní zpráva OKRR 

Informace podal předseda rady p. Cízl. Kontrolní a revizní rada se v letošním roce sešla již 3x, 

provedla kontrolu prvotních účetních dokladů, došlých a vydaných faktur, výpisů z účtu a 

neshledala žádných nedostatků. K dnešnímu dni je v pokladně OSH 4. 195,-- Kč a na účtu, 

vedeném u Poštovní spořitelny, a.s. 870.299,83 Kč. 

Veškeré účetní doklady jsou podepsány ekonomickým náměstkem a pohyb financí na účtu i 

v pokladně souhlasí s předloženými doklady. 

 

Ad 6) OR prevence – soutěž PO očima dětí a mládeže 

Informace podal vedoucí OR p. Severa. Propozice této soutěže byly elektronicky rozeslány 

všem školským subjektům v působnosti OSH Plzeň – sever, rovněž tak SDH, kde pracují 

s mládeží. Také na webu OSH je tento metodický pokyn zveřejněn. Vyhodnocení okresního 

kola proběhne v týdnu od 26. března tak, aby do 29. března byly na KSH odevzdány 

vyhodnocené práce. Okresní slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci květnu buď na 

stanici HZS na Košutce nebo na stanici Plzeň – střed.  

 

Ad 7) informace k situaci na KSH Plzeňského kraje 

p. Foldová 

- poslední jednání VV KSH PK se uskutečnilo 27. 2., jednání se zúčastnili představitelé SH ČMS 

Praha Ing. Richter, Ing. Jirota a p. Janeba, dále brig. gen. Ing. Pavlas, p. Hulec, p. Kumpán a 

Bc. Kučera 

- do konce tohoto týdne bude provedeno vyúčtování proinvestovaných financí z loňské 

dotace vložením závěrečné zprávy a dokladů do systému eDotací Plzeňského kraje 

- nevyčerpané finance budou vráceny na účet PK, což činí částku cca 390tis. Kč 

- OSH Tachov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy finance půjčily, OSH Rokycany a 

Plzeň-město nikoliv 

- začátkem dubna, cca 10. 4. bude zasedat Zastupitelstvo PK, kterému bude deklarováno, že 

OSH i KSH mají vyúčtováno a dotace na letošní rok by tak mělo Zastupitelstvo PK schválit 

v obdobné výši jako v roce 2017 

- vzhledem k situaci ve VV KSH PK zvažuje odstoupení z funkce starostky OSH Plzeň-sever, 

neumí si představit pracovat v tomto orgánu s lidmi, kteří jsou ve funkcích a nejspíš se 

v personálním obsazení z jednotlivých OSH nic nezmění 

- z okrsků našeho OSH přišlo potvrzení funkce starostky OSH, včetně potvrzení funkce člena 

VV KSH PK pro p. Františka Hanuse 

- návrh na funkci starostky KSH – tento návrh byl p. Foldovou striktně odmítnut 

- návrh nového člena VV KSH PK p. Ondřej Melichar, starosta okrsku Nýřansko 



- návrh na předsedu KKRR p. Jan Kumpán z OSH Domažlice 

- o všech těchto návrzích je potřeba informovat představitele SDH 20. 3. v Nevřeni, kde se 

provede jejich volba či nominace 

- z celkového jednání VV KSH je patrné, že téměř nikdo ze stávajících členů tohoto orgánu 

nemá valný zájem o další kvalitní fungování, z vlastního pohledu by ráda viděla z jednotlivých 

OSH nové, především mladší „tváře“, které by dokázali pro KSH pracovat tak, jak se má 

 

p. Hanus Fr.: 

- poukázal na to, že se neustále ve VV KSH neplní přijatá usnesení a to již delší dobu, je silně 

rozčarován z jednání některých členů tohoto orgánu 

 

VV OSH Plzeň – sever doporučuje SP SDH: 

- Potvrdit do funkce starostky OSH Plzeň – sever p. Alenu Foldovou 

- Provést volbu člena VV KSH PK – p. Hanus František, p. Ondřej Melichar 

- Provést nominaci na předsedu KKRR p. Jana Kumpána 

 

Volební komise pro SP SDH: 

- Předseda p. Hanus Kamil, připraví volební řád 

- Další členi komise se určí až v den konání SP SDH 

Návrhová komise SP SDH: 

- Předseda p. Petr Severa 

- Další členi komise se určí až v den konání SP SDH 

Mandátová komise SP SDH: 

- Předseda Ing. František Lüftner 

- Další členi komise se určí až v den konáné SP SDH 

Vedení jednání: 

- Ing. Vlastimil Červenka 

 

Dále bude na jednání SP SDH předložena ke schválení volba okrsku Všeruby: 

- nový člen VV OSH Plzeň – sever, p. Aleš Tyc z SDH Zahrádka 

- nominace členů OSH Plzeň – sever pro jednání SP OSH při KSH PK a to: 

p. Alena Foldová, Ing. Vlastimil Červenka, MBA, p. Luděk Ekstein ,p. František Hanus, 

p. Kamil Hanus, p. Jaroslav Frána  

a jako náhradníci: p. Petr Severa a Ing. František Lüftner 

 

Na jednání SP SDH v Nevřeni obdrží každý představitel celkovou výroční zprávu o činnosti 

našeho OSH za rok 2017 – zodpovídají p. Foldová a vedoucí OR 

Ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ za nepřítomného p. Fránu předložila informace z OR mládeže, ve dnech 3. a 4. 3. Se 

v KD Horní Bělá konalo školení rozhodčích MH a dorostu, na kterém úspěšně složilo 

zkoušky 20 nových rozhodčích 



➢ připravované školení VM se uskuteční ve dnech 24. a 25. 3. V HZ v Kožlanech, lektoři 

jsou zajištěni, předpokládaný rozpočet na stravu 15tis. Kč při počtu cca 70ti 

účastníků, rozpočet přítomnými členy VV schválen 

➢ Memoriál Vendulky Fránové, OZ je beze změn, je pouze potřeba správně zapsat 

věkové kategorie – OZ přítomnými členy VV schváleno 

➢ Rozpočet na MVF – ceny 15tis. Kč, strava rozhodčí a TČ 3tis. Kč, poháry a medaile 6tis. 

Kč, trička 10tis. Kč, pronájem zábran 3tis. Kč, přenos FIRE TV 8tis. Kč a ostatní 

provozní a kancelářský materiál 5tis. Kč – celkem do 60 tis. Kč – přítomnými členy VV 

schváleno 

 

Ing. Červenka: 

➢ Předložil žádost Západočeské hasičské ligy o finanční příspěvek na zakoupení pohárů 

pro závěrečné vyhodnocení, návrh na 5 nebo 3 tis. Kč 

Hlasování pro 5tis. Kč pro 4 hlasy, 10 proti, zdržel se 1 

Hlasování pro 3tis. Kč pro 10 hlasů, proti 2, zdržel se 3 

ZČHL bude na základě smlouvy poskytnut příspěvek ve výši 3tis.Kč, zpracování 

smlouvy zajistí p. Foldová, příspěvek bude poskytnut na základě vystavené faktury 

ZČHL 

 

p. Hanus Kamil: 

➢ Podal informace z okrskového aktivu velitelů a velitelů JPO II a III, který se konal 1. 3. 

V HZ v Kožlanech za dobré účasti všech pozvaných, byla projednána nová pravidla 

hodnocení soutěže O čestnou standartu OSH, odborná způsobilost velitelů a strojníků 

JPO, plánované zkoušky HASIČ II a III 

➢ Doporučuje, aby se již v průběhu dubna sešla komise pro rozdělení finančních 

příspěvků pro SDH a okrsky z rozpočtu Plzeňského kraje 

 

p. Foldová: 

➢ Předložila došlé návrhy na vyznamenání z SDH Brdo – Hrádek a Čivice - schváleno, 

dále byly předloženy návrhy na vyznamenání pro členy SDH Nýřany při příležitosti 

135. výročí založení SDH – návrhy na udělení medailí a stužek za věrnost schváleny, 

všechny návrhy na ČU a medaile budou vráceny z důvodu chybějících podpisů 

starosty a člena výboru SDH a otisku razítka SDH, dále po přečtení návrhu na udělení 

medaile Za mimořádné zásluhy Bc. R. Kučerovi VV OSH Plzeň-sever nedoporučuje 

udělení tohoto vysokého republikového vyznamenání (v roce 2017 uděleno ČU SH 

ČMS) 

➢ Podala informace k přípravám MČR hry Plamen a dorostu 

• Pronájem stadionu, ubytování a stravování je zajištěno 

• Bylo představeno logo MČR 

• Jednání s představiteli Města Plzně o záštitě a dalším organizačním a 

sponzorském zajištění 

➢ Příští jednání VV bude dle plánu práce, tj. 10. dubna, od 16ti hodin, kancelář 

Kollárova 32, Plzeň, v pátek 9. 3.  bude kancelář uzavřena – lékařské vyšetření 



U S N E S E N Í 
 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 20. 2. 2018  

- Konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků 

- Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018 a odevzdaných Hlášení o činnosti SDH 

za rok 2017 

- Hospodaření OSH Plzeň – sever a daňové přiznání za rok 2017 

- Informativní zprávu předsedy OKRR 

- Informace o přípravách soutěže PO očima dětí a mládeže 

- Informace o aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III 

- Návrh na jednání komise pro rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu PK po 

schválení výše dotace Zastupitelstvem PK v průběhu měsíce dubna 

- Informace o stavu na KSH PK 

- Nominaci kandidáta okrsku Nýřansko na člena VV KSH Plzeňského kraje 
 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Hanuse Fr. a p. Češku 

- Náplň školení a rozpočet pro konání školení VM ve dnech 24. – 25. 3. v Kožlanech do 

výše 15tis. Kč 

- OZ Memoriálu Vendulky Fránové (12. 5. 2018) a rozpočet na tuto akci do výše 60tis. 

Kč 

- Finanční příspěvek Západočeské hasičské lize ve výši 3.000,-- Kč 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Brdo – Hrádek a Čivice 

- Návrhy na udělení medailí a stužek za věrnost pro členy SDH Nýřany 

 

VV OSH Plzeň – sever pověřuje: 

- Vedením jednání SP SDH dne 20. 3. 2018 Ing. Vlastimila Červenku, MBA 

 

VV OSH Plzeň – sever doporučuje SP SDH: 

- Potvrdit do funkce člena VV OSH Plzeň – sever p. Aleše Tyce z SDH Zahrádka  

- Potvrdit do funkce starostky OSH Plzeň – sever p. Alenu Foldovou 

- Volbu člena VV KSH PK pro p. Františka Hanuse 

- Nominaci na předsedu KKRR p. Jana Kumpána z OSH Domažlice 

- Předsedy pracovních komisí: 

• Návrhová: p. Petra Severu 

• Volební: p. Kamila Hanuse 

• Mandátová: Ing. Františka Lüftnera 

- Schválit představitele OSH Plzeň – sever pro jednání představitelů OSH při KSH PK:  

p. Foldovou, Ing. Červenku, p. Eksteina, p. Hanuse Fr., p. Hanuse K., p. Fránu a jako 

náhradníky p. Severu a Ing. Lüftnera 

 

 

 



VV OSH Plzeň – sever neschvaluje: 

- Udělení medaile Za mimořádné zásluhy pro Bc. Roberta Kučeru 

 

VV OSH Plzeň – sever ruší dřívější rozhodnutí (revokuje): 

- Usnesení VV ze dne 7. 2. 2018 v bodě: Mimořádné jednání VV OSH Plzeň – sever 

doporučuje jarnímu shromáždění představitelů SDH kandidaturu Bc. Roberta Kučery 

na funkci starosty KSH PK, a to na základě zaslaného písemného vyjádření 

jmenovaného 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 
 

p. Foldové: 

➢ Zpracovat kompletní Výroční zprávu OSH Plzeň-sever za rok 2017 

Termín: do 20. 3. 2018  

➢ Odevzdat daňové přiznání za rok 2017 na Finanční úřad 

Termín: do 15. 3. 2018  

➢ Vyhotovit smlouvu se Západočeskou hasičskou ligou za účelem poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 3tis. Kč 

Termín: do 31. 3. 2018  

➢ Vrátit nepodepsané návrhy na vyznamenání SDH Nýřany k dopracování 

Termín: do 15. 3. 2018  
 

Všem vedoucím odborných rad: 

➢ Dodat v elektronické podobě hodnotící zprávy za své odborné rady pro konečnou 

Výroční zprávu za rok 2017 

Termín: do 14. 3. 2018  

 

Všem členům VV: 

➢ Účast na jednání SP SDH, dne 20. 3. od 18ti hodin v Centru Caolinum v Nevřeni, 

s možností dojezdu již v 16,30 hodin (s ohledem na pracovní povinnosti)  

 

 

Ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala: Alena  F o l d o v á 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

František   H a n u s, v.r.               Michal  Č e š k a, v.r. 

 

 

 

 

 


