
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

15. května 2018 v kanceláři OSH PS, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Frána, p. Honzík, p. Moravec, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hodnocení Memoriálu Vendulky Fránové 

3) informace k POODM 

4) organizační zabezpečení okresního kola soutěže v požárním sportu 

5) informace k účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

6) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, dotace a granty 

7) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Alena Foldová. 

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

Martin Holota a p. Michal Češka. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla p. Foldová, úkoly splněny. 

Předloženo hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2018, celkové výdaje a příjmy jsou zkontrolovány 

hlavním ekonomem SH – s výrokem bez závad. 

K dnešnímu dni je stav bankovního účtu OSH 644.744,66 Kč a stav pokladny 12.154,--Kč 

 

ad 2) hodnocení Memoriálu Vendulky Fránové 

p. Foldová: 

 technicky, personálně a organizačně byla soutěž zabezpečena na standardní úrovni 

 účast v soutěži výstup na věž i v běhu na 100m překážek celkem 120 soutěžících 

 negativně hodnocena neúčast členů VV na celostátní soutěži, kterou naše OSH pořádalo 

již jako 16. ročník, nepřítomnost více představitelů OSH nepůsobí na účastníky i 

veřejnost dobře, nikdo nechce, aby tam byli lidé celý den, ale zájem by mohli projevit 

alespoň při finálových rozbězích a především při celkovém vyhlášení výsledků 

 kladně hodnocen internetový přenos soutěže televizí FIRE TV 

 poděkování SDH Všeruby za zajištění stravování a všem, kteří přijeli pomoci buď jako 

rozhodčí nebo členové technické čety 

 poděkování HZS stanice Košutka za možnost uskutečnit soutěž v jejích prostorách 

 na webu OSH ve fotogalerii lze shlédnout fotky a v odkazu výsledky soutěží 2018 také 

celkové výsledkové listiny 

 

 

 

 



ad 3) informace k soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM) 

p. Severa: 

 okresní výsledky jsou zveřejněny na webu OSH včetně vítězných prací 

 slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne ve čtvrtek 24. 5. od 17ti hodin na PS HZS 

Plzeň – Košutka 

 poděkování za účast s pozvánkami pro vyhodnocené účastníky bylo odesláno p. 

Foldovou na školská zařízení a do SDH 

 krajské vyhodnocení proběhlo, ale doposud nejsou zveřejněny výsledky na webu KSH 

PK, ani je nemá p. Severa k dispozici 

 

ad 4) OZ okresního kola v požárním sportu 

p. Hanus K.: 

 předem bylo OZ soutěže + soutěže O pohár starostky OSH všem členům VV rozesláno, 

nejsou zásadní připomínky 

 soutěž proběhne v neděli 3. 6. 2018 na Atletickém stadionu města Plzně - Skvrňany 

 vzhledem k tomu, že nefunguje internetový odkaz prihlasky.dh.cz je nutné poslat 

klasickou přihlášku, vše bude v OZ upraveno  

 stravování zajištěno firmou p. Gerdové z Kralovic (grilované maso, klobásy, nápoje) 

 OZ bude rozesláno na všechny okrskové velitele a bude zveřejněno na webu OSH – 

nejpozději do 18. 5. 2018  

 rozpočet na soutěž je do 12tis. Kč (strava, poháry, pronájem stadionu) – přítomnými 

členy VV schváleno 

 

ad 5) informace k účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

p. Foldová: 

 dnes byla ze strany OSH smlouva podepsána, čeká se na podpis pana hejtmana 

 celková výše účelové dotace pro rok 2018 bude rozdělena: 350tis. Kč pro sbory a okrsky a 

87tis. Kč pro potřeby OSH 

 komise pro rozdělení těchto finančních prostředků se sejde 22. 5. v 16,00 hodin na 

kanceláři OSH a ihned bude následovat rozeslání informací a žádostí o příspěvky na SDH 

a okrsky 

 vedení OSH bude předem rozeslán materiál k této problematice – do 18. 5. 2018  

 

ad 6) informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

p. Foldová: 

 usnesení z tohoto jednání je k dispozici na webu www.dh.cz 

 v pátek 20. 4. bylo pracovní jednání, kde jsme byli seznámeni se zprávou starosty SH, 

zazněla zpráva o hospodaření a také zpráva předsedy ÚKRR 

 v sobotu 21. 4. bylo v 9,00 hodin zahájeno slavnostní zasedání ke 100. výročí ČSR, kde 

vystoupili se svými příspěvky hosté (gen. Ryba, starosta Přibyslavi, předseda Sdružení 

sportovních svazů, ředitel HVP a další) 

 následovalo předání pamětních medailí přítomným starostům i hostům a následně bylo na 

nádvoří přibyslavského zámku setkání zakončeno položením věnců a hymnou ČR 

http://www.dh.cz/


ad 7) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

 podala informace k rozdělení grantů MV ČR pro požární sport a hru Plamen a soutěže 

dorostu, celková částka těchto grantů je 22.988,-- Kč (sport 8.088,-Kč hra Plamen+ 

dorost 14.900,-- Kč) 

p. Plaščiak: 

 informoval o stavu příprav zajištění okresního kola hry Plamen, které se bude konat ve 

dnech 19. a 20. května ve sportovním areálu v Žichlicích 

 pronájem areálu bude bezplatný 

 stravování zajištěno, po dohodě mezi členy VV objednáno 360 porcí obědů na sobotu, 

(brambory+řízek), polévka bude k dispozici cca 70 porcí, zajištěna snídaně pro ty 

kolektivy, které budou ubytováni ve stanech – kakao a rohlík, máslo, džem, med 

p. Foldová: 

 předložila jména a SDH pro přístup do CE SDH – schváleno 

 informace o možnosti doobjednat si medaile ke 100. výročí ČSR – do 20. 6. 2018 

 vyslovila poděkování členu OR ochrany obyvatel p. Holečkovi za předloženou zprávu o 

činnosti této rady a seznámila přítomné o jednání krajské OR OO, kterého se p. Holeček 

zúčastnil 10. 5. 2018  

 z důvodu pracovní cesty bude kancelář OSH uzavřena od 30. 5. do 1. 6. 2018, zastupují 

náměstkové 

 předložené návrhy na vyznamenání SDH Heřmanova Huť a Stýskaly – schváleny 

 v měsíci červnu se uskuteční výjezdní veřejné zasedání VV, společné se starosty okrsků, 

po diskusi a vzhledem k zajišťování a přípravám na MČR hry Plamen a dorostu bude toto 

jednání již 21. června 2018, víceúčelový dům v Líních, čas od 18ti hodin – schváleno 

 pozvánku na veřejné jednání zpracuje a rozešle p. Foldová všem členům VV, starostům 

okrsků a také starostovi obce Líně, zveřejnění také na webu OSH – termín do 8. 6. 2018 

 upozornění na konečný termín v odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích za rok 

2017 pro MS Praha – všechny SDH mají tuto povinnost do 31. 5. – členové VV a 

starostové okrsků obdrží poslední výzvu, spoluzodpovídají za dodání příslušného 

dokumentu na kancelář OSH 

 stručné info k přípravám MČR hry Plamen a dorostu, 10. 5. zasedala v Plzni ústřední OR 

mládeže, k dosavadnímu zajištění a přípravám neměla zásadních připomínek, úkoly se řeší 

operativně a průběžně, počátkem června na sportovištích v Plzni budou vyvěšeny 

bannery s upoutávkou na toto MČR, bylo jednáno s Magistrátem města Plzně, s Deníkem 

i ZAK TV s kladným výsledkem 

 

U S N E S E N Í 

 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 10. 4. 2018 

- předložené výsledky hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2018  

- hodnocení celostátní dorostenecké soutěže Memoriál Vendulky Fránové 

- informace k vyhodnocení soutěže POODM 



- organizační a technické zabezpečení OK v požárním sportu a soutěže O pohár starostky 

OSH 

- informace k zabezpečení závěrečného kola hry Plamen v Žichlicích 

- informace k účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje 

- informace o rozdělení grantu Ministerstva vnitra ČR pro požární sport 

- informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

- uzavření kanceláře OSH ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2018  

- informace o činnosti OR ochrany obyvatel, předložené členem rady p. Holečkem 

v písemné podobě 

- informace k doobjednání medaile k 100. výročí založení Československa 

- informace k přípravám MČR hry Plamen a dorostu 

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Holotu a p. Češku 

- organizační zabezpečení okresní soutěže v požárním sportu a soutěže O pohár starostky 

OSH (stadion Plzeň – Skvrňany) a rozpočet na tuto akci do 12tis. Kč 

- organizační a technické zajištění okresního kola hry Plamen (Žichlice) 

- přístupy do Centrální evidence SDH 

- návrhy na vyznamenání pro SDH Heřmanova Huť a Stýskaly 

- výjezdní veřejné zasedání VV v červnu, čtvrtek 21. 6. 2018, víceúčelový dům v obci 

Líně, čas od 18ti hodin 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

 zabezpečit materiály pro rozdělení finančních příspěvků pro SDH a okrsky z účelové 

dotace z rozpočtu PK – do 22. 5. 2018  

 zpracovat pozvánku pro veřejné jednání VV, rozeslat ji členům VV, starostům okrsků a 

starostovi obce Líně a následně ji zveřejnit na webu OSH – do 8. 6. 2018  

 všem členům VV a starostům okrsků rozeslat upomínku k  Přehledu o majetku a 

závazcích za rok 2017 pro SDH a okrsky – do 18. 5. 2018  

 

Všem členům VV: 

 zabezpečit včasné doložení „Přehledu o majetku a závazcích za rok 2017“ z jednotlivých 

SDH a okrsků v jejich působnosti, a to v originále a pouze s podpisem starosty (bez 

razítka SDH nebo okrsku) – do 31. 5. 2018  

 účast na závěrečném vyhodnocení okresního kola hry Plamen 20. 5. v Žichlicích 

 

ze zápisu p. Luďka Eksteina zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 
 

ověřovatelé: 

Martin  H o l o t a, v.r.      Michal  Č e š k a, v.r. 


