
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 16. 1. 2018 

v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Krnáč, p. Holota, p. Sak 

Nepřítomni: sl. Stará 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Navrhl zapisovatele,            

p. Luďka Eksteina a ověřovatele zápisu p. Josefa Filu a p. Michala Češku – navržení 

přítomnými členy VV schváleni. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení průběhu ŘVH SDH, delegace na další ŘVH SDH a okrsků 

3) Průběžný stav v odvodu členských příspěvků 2018, Hlášení o činnosti 2017 

4) Předběžná zpráva inventarizační komise 

5) Plány práce odborných rad 

6) Informace z KSH PK 

7) Informace k vyúčtování účelové dotace PK 

8) Organizační záležitosti 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 12. 12. 2017  

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová. Úkoly splněny, do příštího jednání trvá úkol 

– doplnění Statutu udělování Záslužné medaile OSH. 

 

Ad 2) hodnocení průběhu ŘVH SDH a delegace  

Průběh řádných valných hromad ve sborech je bez závažných připomínek, mnohde je velmi 

vysoká úroveň jednání, dobře připravené. ŘVH mají i dostatečnou účast, včetně zástupců 

místních samospráv i z řad podporovatelů. 

Byly určeny delegace na další termíny ŘVH, v tabulkové formě budou zveřejněny na webu 

OSH a rovněž elektronicky zaslány všem členům VV – úkol pro p. Foldovou 

 

Ad 3) průběžný stav v odvodu členských příspěvků, Hlášení o činnosti 2017 

V prosinci 2017 zaplatili příspěvky 3 SDH, k dnešnímu dni je to 19 sborů, Hlášení o činnosti se 

odevzdává elektronicky, některé sbory i písemně poštou. Upozornění, že vše by mělo být 

odevzdáno do 31. 1. 2018. Tabulka s přehledem o zaplacení a odevzdaném hlášení bude 

zveřejněna na webu OSH a průběžně aktualizována – úkol pro p. Foldovou 

 

 



Ad 4) předběžná zpráva inventarizační komise 

Informace podal předseda komise p. Ekstein – byl zpracován aktuální seznam veškerého 

MTZ, uloženého u SDH Všeruby, Úněšov a Horní Bělá (OSH nemá vlastní skladovací 

prostory!), inventura hasičského zboží je naplánována na čtvrtek 18. Ledna od 15,30 hodin. 

Závěrečná zpráva bude podána na dalším jednání VV. 

 

Ad 5) plány práce odborných rad 

Plány jsou jednotlivými radami zpracovány – po dnešním schválení budou zveřejněny na 

webu OSH – nejpozději do 31. 1. 2018 – zodpovídají jednotliví vedoucí OR. 

 

Ad 6) informace z Krajského sdružení hasičů PK 

Informace předložila starostka p. Foldová, doplnění provedl p. Hanus Fr. 

Počátkem roku 2018 proběhla dvě jednání, obě za přítomnosti starosty SH ČMS Ing. Richtera, 

náměstka p. Janeby a právničky SH ČMS. Jednalo se o situaci na KSH PK ohledně zpronevěry 

finančních prostředků a na jednání starostů OSH byl doporučen VV KSH PK postup dalšího 

řešení. P. Janeba zpracoval k této mimořádné situaci postup při volbě nového vedení KSH PK 

v souladu se Stanovami SH ČMS. P. Hanus F. poukázal na to, že pracovní skupina, složená 

z vedení KSH a starostů OSH má pouze doporučující charakter, rozhodnout o dalším postupu 

může jen výkonný výbor KSH PK! 

Doporučení – provést mimořádná jednání představitelů SDH v jednotlivých OSH tak, aby byly 

naplněny Stanovy ohledně návrhů na nové členy VV KSH, včetně jeho vedení. Na 

jednotlivých OSH je třeba, aby ze sborů navrhli nové kandidáty na členy VV KSH, v našem 

případě je to například návrh na volbu nového starosty OSH a jednoho člena VV KSH. Přičemž 

starosta OSH je ze Stanov automaticky členem VV KSH. VV KSH PK bude zasedat 6. února 

2018, kde přijme další stanoviska, podle kterých se budeme nadále řídit, volební 

shromáždění představitelů jednotlivých OSH při KSH PK je předběžně naplánováno                 

na 27. března 2018.  

Předběžný termín mimořádného shromážděné představitelů SDH našeho OSH byl 

stanoven na 20. března 2018, od 18ti hodin v Centru Caolinum v Nevřeni. 

Mimořádný výkonný výbor OSH PS bude svolán na středu 7. února 2018 od 17,30 hodin, 

kancelář OSH, Plzeň. 

Po tomto jednání budou všichni starostové SDH v našem okrese neprodleně informováni o 

konání mimořádného SP SDH, včetně projednávaného programu – písemně, pozvánkou 

zaslanou elektronicky na adresy SDH, včetně okrskových starostů.  

 

Ad 7) informace k vyúčtování účelové dotace PK 

Všechny potřebné účetní doklady jsou shromážděny, včetně ostatních povinných příloh 

(fotky, pozvánky, výsledkové listiny, atd.) Účetně bude do konce ledna 2018 dotace řádně 

vyúčtována Plzeňskému kraji prostřednictvím portálu eDotace – zodpovídá p. Foldová 

 

 



Ad 8) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

- předložila dohodu o provedení práce na zabezpečení a aktualizaci webových stránek OSH 

s p. Pavlem Kolářem – schváleno 

- předložila došlé návrhy na vyznamenání pro SDH Třemošná, Horní Hradiště, Nečtiny, 

Kaznějov, Druztová a okrsek Kožlany – schváleno 

- vyznamenání pro SDH Štichovice – okresní vyznamenání schváleno, návrh na udělení 

Záslužné medaile III. stupně OSH pro p. Pavla Ereta (starosta SDH Štichovice) – bylo 

hlasováno, pro 6 proti 6, 2 se zdrželi – rozhodl hlas starostky – udělení ZM schváleno 

- návrh na udělení Stuhy III. stupně k Historickému praporu pro SDH Kožlany – doporučeno a 

schváleno 

- oznámení o dočerpání dovolené za rok 2017 ve dnech 22. – 29. 1. 2018 – kancelář 

uzavřena, starostka bude na e-mailu a mobilu 

- na kanceláři je možné zakoupit další ročník Hasičského čtení – cena 90,-- Kč, všichni 

Zasloužilí hasiči jej obdrží zdarma 

- předložila nabídku internetové televize FIRE TV na přenos celostátní dorostenecké soutěže 

Memoriál Vendulky Fránové – cena předběžně 8 tis. Kč – schváleno 

- vzhledem k jednání VV KSH PK (6. 2. 2018) navrhuje posunout termín řádného jednání VV 

na 13. nebo 20. února 2018 – po diskusi schválen termín 20. února, od 16ti hodin, kancelář 

OSH, Plzeň 

 

p. Hanus K.: 

- předložil výsledky soutěže o Čestnou standartu OSH za rok 2017, výsledky budou 

zveřejněny na webu OSH. Čestnou plaketu pro 1. – 3. místo zabezpečí p. Foldová. 

- návrh na finanční podporu – příspěvek na poháry, medaile a diplomy pro umístění 1. místo 

2.000,-- Kč, 2. místo 1.500,-- Kč, 3. místo 1.000,-- a 4. a 5. místo 500,-- Kč – schváleno, účetní 

doklady předloží starostové okrsků k proplacení nejpozději do 30. 6. 2018!!! 

- nová pravidla pro hodnocení STANDARTY všech činností v okrscích byla konzultována se 

všemi vedoucími a členy odborných rad a dnešním dnem jsou schválena. Pravidla budou 

rozeslána všem členům VV, okrskovým velitelům do konce ledna 2018 a budou zveřejněna 

na webu OSH v sekci rady represe – zodpovídá p. Hanus K. 

 

p. Frána: 

- předložil seznam pro udělení odznaků k 45. výročí hry Plamen – schváleno, odznaky včetně 

diplomů budou jmenovaným předány na ŘVH nebo jiných příležitostech 

- školení rozhodčích MH a dorostu proběhne 3. – 4. března 2018 v Horní Bělé, pozvánka bude 

rozeslána vedoucím kolektivů MH a zveřejněna na webu OSH 

- školení vedoucích mládeže s možností získat osvědčení je předběžně plánováno na polovinu 

března, na příštím jednání bude předloženo OZ 

- opětovně požádáno, zda by se v okrscích nebo ve sborech našel spolupořadatel okresního 

kola hry Plamen v květnu 2018 



U S N E S E N Í 
 

VV OSH PS bere na vědomí: 

- Splnění usnesení z 12. 12. 2017  

- Hodnocení průběhu ŘVH SDH  

- Průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018 a odevzdávání Hlášení o 

činnosti za rok 2017 

- Předběžnou zprávu inventarizační komise 

- Informace k situaci na Krajském sdružení hasičů PK 

- Informace k vyúčtování účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- Uzavření kanceláře OSH ve dnech 22. – 29. 1. 2018  

- Termín školení rozhodčích MH a dorostu 3. – 4. 3. 2018, Horní Bělá 

- Výzvu k zajištění prostor ke konání jarního kola hry Plamen 

 

VV OSH PS schvaluje: 

- Zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Češku 

- Dohodu o provedení práce pro p. Pavla Koláře na zabezpečení a aktualizaci webových 

stránek OSH 

- Vyznamenání pro SDH Třemošná, Horní Hradiště, Nečtiny, Kaznějov, Druztová, 

Štichovice a okrsek Kožlany + Chříč 

- Udělení Záslužné medaile OSH III. stupně starostovi SDH Štichovice p. Pavlu Eretovi 

- Udělení Stuhy III. stupně k Historickému praporu pro SDH Kožlany 

- Přenos internetové televize FIRE TV při konání celostátní dorostenecké soutěže 

Memoriál Vendulky Fránové v termínu 12. 5. 2018  

- Nový termín řádného jednání VV OSH PS z 6. 2. na 20. 2. 2018, od 16ti hodin 

- Termín mimořádného jednání VV k situaci na KSH PK na středu 7. 2. 2018, 17,30 

hodin, kancelář OSH, Plzeň 

- Výsledky soutěže O čestnou standartu OSH za rok 2017, včetně finančního 

ohodnocení: 1. místo 2tis.Kč, 2. místo 1,5tis.Kč, 3. místo 1tis.Kč a 4. a 5. místo          

500,-- Kč, výplata oproti účetním dokladům nejpozději do 30. 6. 2018 

- Zabezpečit čestné plakety pro 1. – 3. místo pro okrsky v soutěži O čestnou standartu 

OSH – do 31. 1. 2018  

- Nová pravidla soutěže O čestnou standartu s platností od roku 2018 

- Seznam pro udělení odznaku k 45. výročí hry Plamen 

 

VV OSH PS ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Doplnit delegace na ŘVH a tabulku zveřejnit na webu OSH a elektronicky ji zaslat 

všem členům VV – neprodleně 

➢ Aktualizovat odvod členských příspěvků na rok 2018 a odevzdávání Hlášení o činnosti 

za rok 2017, zveřejňovat tabulku na webu OSH – průběžně 



➢ Zabezpečit Čestné plakety pro vítězné okrsky v soutěži O Čestnou standartu OSH, 

diplomy a poděkování pro ostatní okrsky, které se soutěže zúčastnily – do 31. 1. 2018  

 

p. Fránovi: 

➢ Zabezpečit tisk pamětních listů k 45. výročí hry Plamen – do 31. 1. 2018  

 

p. Hanusovi K.: 

➢ Zveřejnit na webu OSH výsledky soutěže O čestnou standartu OSH za rok 2017 – 

neprodleně 

➢ Zveřejnit nová pravidla soutěže O čestnou standartu OSH od roku 2018 a rovněž je 

zaslat elektronicky všem členům VV – do 31. 1. 2018 

 

Všem vedoucím OR: 

➢ Zaslat na kancelář OSH plány práce na rok 2018 a zveřejnit je na webu OSH – do 

konce ledna 2018 

 

Všem členům VV: 

➢ Zúčastnit se ŘVH SDH a okrsků dle delegací – úkol trvalý 

 

 

Ze zápisu p. Luďka Eksteina přepsala p. Alena Foldová 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Josef  F i l a, v.r.                Michal  Č e š k a, v.r. 


