
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného  

dne 10. dubna 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Hanus K., p. Holota, p. Krnáč, p. Sak, Mgr. Urbánek 

 

Jednání zahájil a řídil Ing. Vlastimil Červenka 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Zabezpečení Memoriálu V. Fránové a OZ závěrečného kola hry Plamen 

3) Zprávy vedoucích odborných rad 

4) Příprava IX. setkání ZH a funkcionářů 

5) Hospodaření za 1. čtvrtletí 2018 

6) Organizační záležitosti 

 

Zapisovatelem navržen a schválen p. Luděk Ekstein, ověřovateli zápisu navrženi a schváleni       

p. Aleš Tyc a p. Jiří Honzík. 

 

Ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová, úkoly splněny, zůstává v řešení úkol připravit smlouvu 

s představiteli ZČHL – termín do 15. 5. 2018 

 

Ad 2) Zabezpečení Memoriálu V. Fránové a závěrečného kola hry Plamen 

Informace podal p. Frána: 

- Memoriál VF: OZ bude v následujících dnech odesláno elektronicky, bude zveřejněno na 

webu OSH i na webu ústředí – termín konání MVF 12. 5. 2018 

- Místo konání – HZS stanice Košutka, žádost o pronájem prostor na HZS vyřízena, 

technické podmínky budou dojednány přímo s velitelem stanice 

- Smlouva s FIRE TV je uzavřená a podepsaná, cena 7.500,--Kč za jeden den přenosu 

- Ceny zajistí OR mládeže, trika zajistí p. Foldová, zábrany - ploty zajistí přes firmu TOI 

TOI p. Foldová 

- Závěrečné kolo hry Plamen – změněn termín, soutěž se uskuteční ve dnech 19. a 20. 

května v areálu TJ Sokol Žichlice, a to ve spolupráci s okrskem Hromnice a SDH Žichlice 

- OZ jarního kola bylo projednáno na aktivu VM a následně schváleno VV, je rovněž 

zveřejněno, oficiální pozvánka bude všem kolektivům MH elektronicky rozeslána 

- Před soutěží proběhne jarní aktiv VM (koncem dubna) a hodnocení kronik  

- Rozpočet na závěrečné kolo hry Plamen: stravování 32tis. Kč, technické zabezpečení 

15tis. Kč, ceny 20tis. Kč, ostatní náklady 3 tis. Kč, celkem 70tis. Kč - schváleno 

- Stravování domluveno, včetně pitného režim, konkrétní druh jídla bude upřesněn – 

zodpovídá p. Frána a p. Plaščiak 

- Mobilní WC v počtu 4 ks budou zabezpečena firmou TOI TOI – zodpovídá p. Foldová 



- Předložen rozpočet na opravu PS 12, po diskusi schváleno, že se opraví obě PS 12, 

celková hodnota opravy 33tis. Kč 

 

Ad 3) zprávy vedoucích odborných rad 

OR Mládeže – p. Frána 

- Školení rozhodčích mládeže a dorostu se uskutečnilo ve dnech 3. a 4. 3. ve spolupráci 

s SDH Horní Bělá, bylo proškoleno a osvědčení získalo 20 nových rozhodčích 

- Školení vedoucích mládeže proběhlo ve dnech 24. a 25. 3. ve spolupráci s SDH Kožlany, 

školení se zúčastnilo 81 vedoucích buď k obnově osvědčení nebo k získání osvědčení III 

nebo II, v nejbližší době bude aktualizovaný seznam všech VM zveřejněn na webu OSH 

- Doporučení zaslat na SDH Horní Bělá a SDH Kožlany poděkování za spolupráci při 

pořádání okresních akcí – zodpovídá p. Foldová 

ORM Represe 

- zpráva bude podána na příštím jednání z důvodu omluvené nepřítomnosti vedoucího 

rady p. Hanuse K. 

OR Prevence – p. Severa 

- informoval o vyhodnocení okresního kola PO očima dětí a mládeže 

- tabulkové vyhodnocení bude vyvěšeno na webu OSH, včetně vítězných prací 

- nabídka k uskutečnění výstavky všech došlých výkresů 

- slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne do konce května (HZS Košutka nebo Plzeň-

střed) 

- rozpočet na nákup cen, diplomů – 5tis. Kč – schváleno 

OR Ochrany obyvatel – p. Plaščiak 

- pokračují semináře pro obyvatele a členy JPO v oblasti zdravotní přípravy 

- pracuje se na plánu cvičení 

 

Ad 4) příprava IX. setkání ZH a funkcionářů 
 

OR historie a Zasloužilých hasičů – p. Kapitán, p. Randa 

- členové rady historie pokračují ve shromažďování historických materiálů (zakládací listiny 

SDH, razítka, mapování sošek sv. Floriana) 

- podzimní již IX. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů se bude konat v termínu         

28. září, a to návštěvou muzea v Mariánské Týnici a následně odpoledním posezením 

s hudbou v KD v Dolním Hradišti 

- předána pozvánka p. Randovi na AZH OSH Klatovy – 25. 4. 2018 

- AZH našeho OSH proběhne 2. května v HZ ve Stýskalech, pozvánku připraví a 

následně rozešle všem ZH p. Foldová, pozvánka bude rovněž rozeslána všem vedoucím 

AZH v Plzeňském kraji 

- 6. září se uskuteční krajské setkání AZH a to ve Strašicích, okres Rokycany 

 

Ad 5) hospodaření za 1. čtvrtletí 2018 

Bude projednáno na květnovém jednání VV, z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice kanceláře 

nebylo dopracováno účetnictví za březen, bylo odesláno až 4. 4., celkové výsledky a účetní 

sestavy budou zpracovány SH ČMS Praha do konce dubna 

 



Ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ Zhodnotila jarní shromáždění představitelů SDH v Nevřeni jako dobré se slušnou účastí, 

byla všem přítomným předána Výroční zpráva za rok 2017, včetně konečného výsledku 

hospodaření OSH, ostatní členové VV neměli připomínek k průběhu SP SDH 

➢ Předložila návrhy na vyznamenání pro SDH Brdo – Hrádek a dopracované návrhy 

z SDH Nýřany – schváleno 

➢ Upozornila na skutečnost, že do 31. 5. musí každý sbor a registrovaný okrsek odevzdat 

v listinné podobě Přehled o majetku a závazcích – tiskopisy jsou k dispozici na webu 

OSH a budou navíc ještě rozeslány přes starosty okrsků a členy VV 

➢ Seznámila přítomné členy VV s dopisem starosty SH ČMS, který se týká důrazného 

upozornění na kontrolní mechanismy v našem sdružení 

 

Informace ze shromáždění představitelů OSH, 27. 3. v Nýřanech – podali p. Ekstein, p. Hanus F. 

a p. Frána 

- Zvolen starosta KSH Pk p. Josef Černý 

- Zvolen předseda KKRR Pk p. Jan Kumpán 

 

Ing. Červenka: 

➢ Předložil Dodatek č. 1 ke Statutu udělování Záslužné medaile OSH – dodatek byl 

schválen a bude zveřejněn na webu OSH 

 

U S N E S E N Í 

 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení ze dne 8. 3. 2018  

- Technické a organizační zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové a závěrečného kola 

hry Plamen 

- Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

- Hodnocení jarního shromáždění představitelů SDH, 20. 3. 2018 v Nevřeni 

- Informace z jednání představitelů OSH při KSH Pk, 27. 3. 2018 v Nýřanech 

- Dopis starosty SH ČMS Ing. Richtera 

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Tyce a p. Honzíka 

- Rozpočet závěrečného kola hry Plamen 70tis. Kč 

- Rozpočet pro zajištění vyhodnocení PO očima dětí a mládeže 5tis. Kč 

- Opravu dvou kusů PS 12 v celkové výši 33tis. Kč 

- Termín IX. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, 28. 9. 2018, místo Muzeum a 

galerie Mariánská Týnice a následně KD Dolní Hradiště 

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

- Dodatek č. 1 ke Statutu udělování Záslužné medaile OSH Plzeň - sever 

 

 



VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Dopracovat smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ZČHL 

Termín do 15. 5. 2018 

➢ Zabezpečit objednávku plotových zábran pro Memoriál V. Fránové a mobilních WC pro 

jarní kolo hry Plamen u firmy TOI TOI s.r.o. 

Termín: do 13. 4. 2018  

➢ Zaslat poděkování za zabezpečení okresních akcí SDH Horní Bělá, Kožlany a Nevřeň 

Termín: do 16. 4. 2018  

➢ Zaslat upozornění na dodání Přehledu o majetku a závazcích pro MS Praha všem 

představitelům SDH a členům VV 

Termín: do 13. 4. 2018  

➢ Připravit a následně rozeslat pozvánku pro AZH OSH Plzeň – sever, který se bude konat 

dne 2. 5. 2018 

Termín: do 20. 4. 2018  

 

p. Fránovi a p. Plaščiakovi: 

➢ Dojednat stravování při jarním kole hry Plamen 

Termín: do 10. 5. 2018  

p. Fránovi: 

➢ Aktualizovat seznam proškolených rozhodčích MH a dorostu a také seznam vedoucích 

mládeže a dorostu po proběhnuvších školeních 

Termín: do 27. 4. 2018  

 

Všem členům VV: 

➢ Zajistit včasné odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích ze sborů a okrsků 

Termín: do 31. 5. 2018  

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Aleš  T y c, v.r.                 Jiří  H o n z í k, v.r. 


