
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 

11. prosince 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Moravec, p. Sak, Mgr. Urbánek 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 13. 11. 2018  

2) Hodnocení členů VV a OR 

3) Plán práce VV OSH PS na 1. pololetí 2019 

4) Delegace členů VV na ŘVH 

5) Hospodaření OSH, dotace 

6) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Po přivítání a předání osobní omluvy z dnešního 

jednání a pozdravení Ing. Červenky požádala přítomné o schválení zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu. Zápis provede p. Ekstein, ověřovatelé p. Češka a p. Honzík – přítomnými členy VV 

schváleno. 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 13. 11. 2018  

Kontrolou usnesení konstatováno, že je vše splněno. 

 

Ad 2) hodnocení členů VV a OR 

p. Foldová: 

- nemá zásadních připomínek, každý máme své možnosti a vždy je co zlepšovat, poukázala již 

po několikáté, že práce člena VV nebo OR není jen o tom, nechat se do okresního orgánu 

zvolit, ale také v něm aktivně pracovat. Někteří členové VV i OR mají tzv. rezervy a do 

příštího období by bylo dobré vše zlepšit 

Ostatní členové VV většinou vyjádřili spokojenost. Hodnocení činnosti a aktivity členů VV a 

OR převážně přísluší řadovým členům ve sborech, kteří tzv. vystaví účet na řádných valných 

hromadách. 

 

Ad 3) plán práce VV na 1. pololetí 2019 

V písemné podobě návrh plánu obdržel každý člen VV, k obsahu jednání nejsou připomínky, 

v průběhu roku lze program jednání operativně upravovat. Dohoda byla pouze u termínů 

jednání, bude zachován den – úterý – hodina – 16,00. První jednání VV se uskuteční           

15. ledna 2019, další jednání 5. února, 5. března, 23. března bude jarní shromáždění 

představitelů SDH s místem konání KD Dobříč, další jednání VV 9. dubna, 14. května                   

a 18. nebo 25. června je naplánováno výjezdní zasedání VV – předběžně Kožlany nebo 

Kralovice. 

Plán práce bude doplněn a rozeslán všem členům VV a zveřejněn na webu OSH – zodpovídá 

p. Foldová 

Ad 4) delegace na řádné valné hromady (ŘVH) 



Dle dostupných termínů ŘVH sborů byly určení členové VV k delegacím na tato jednání. 

Termínový kalendář bude průběžně aktualizován a zveřejňován na webu OSH – zodpovídá            

p. Foldová 

Delegovaným členům VV se ukládá zúčastnit se jednání ŘVH, v případě, že nebude možné se 

jednání zúčastnit, je třeba zajistit náhradní řešení a nebo se řádně omluvit. 

 

Ad 5) Hospodaření, rozdělení dotací MŠMT na VA a MTZ 

Hospodaření OSH je podle informací předsedy OKRR p. Cízla bez vážných nedostatků, 

kontrolní a revizní rada měla své pravidelné jednání minulý týden, zápis je na webu OSH. 

p. Foldová předložila rozdělení dotačních financí z MŠMT pro sbory, které předložily řádné 

vyúčtování.  

Pro volnočasové aktivity SDH je rozděleno 53.820,-- Kč, pro OSH 15.180,-- Kč 

Pro MTZ SDH je rozděleno 31.650,-- Kč a pro OSH 145.790,-- Kč 

Přítomní členové toto rozdělení schválili. 

p. Foldová připomněla, že je již po tři roky zřízen na MŠMT dotační titul MŮJ KLUB, kde si 

jednotlivé sbory mohou požádat o finance na svou činnost jak v oblasti materiální tak 

mzdové. 

 

Ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ Předložila návrh na zvýšení členských příspěvků od roku 2020 o 20,-- Kč jak pro 

dospělé, tak pro mladé hasiče (dospělý hasič 120,-- Kč/rok a mladý hasič 70,-- Kč/rok) 

doporučuje, aby všichni delegovaní členové VV na ŘVH toto přednesli na jednáních a 

během následujícího roku toto zvýšení bylo projednáváno mezi členy ve sborech tak, 

aby případné zvýšení mohlo být na podzim roku 2019 schváleno shromžděním 

představitelů SDH 

➢ Opětovně upozornila na nutnost obsazení pracovní pozice v kanceláři OSH od 1. 6. 

2019, za současných platových podmínek nebude možné sehnat pracovníka na hlavní 

pracovní poměr, pokud ano, bude se muset navýšit platový výměr 

➢ Pro člena VV za okrsek Manětín + Bezvěrov je třeba, aby ve sboru v Nečtinech 

provedli změnu statutárního zástupce – je to nutné z důvodu úmrtí minulého starosty 

SDH, je stále uveden ve veřejném rejstříku 

➢ Okrsek Hromnice také nemá statutárního zástupce, je třeba urychleně tuto situaci 

v okrsku vyřešit – zodpovídá p. Cízl, jednatel okrsku Hromnice, který podal 

informaci, že se o novém starostovi již jedná 

➢ Předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Ledce, Kaznějov, Úherce, Úněšov, 

Vochov, Dýšina, Tatiná a Brdo – Hrádek, tady opraví jednatel sboru tiskopis a doručí 

jej na kancelář OSH neprodleně – návrhy na ocenění byly přítomnými členy VV 

schváleny 

p. Frána: 

➢ Podal informace z jednání VV KSH PK – nic nového nebo převratného?!? 

➢ Jsou známy termíny krajských akcí:  

- 8. a 9. června 2019 – KK hry Plamen v Domažlicích 

- 22. června 2019 – KK v požárním sportu – Atletický stadion Plzeň – Skvrňany, 

tuto soutěž organizačně a technicky zajišťuje naše OSH 



- 23. června 2019 – KK dorostu – Atletický stadion Plzeň – Skvrňany – zajišťuje 

OSH Rokycany 

➢ Okresní akce: 

- 11. května 2019 – Memoriál Vendulky Fránové – HZS stanice Košutka 

- 25. a 26. května 2019 – OK hry Plamen – Mrtník 

- 15. června 2019 – OK v požárním sportu – Atletický stadion Plzeň – Skvrňany 

➢ Dále p. Frána podal informace o slavnostním setkání mladých hasičů a dorostu, které 

se uskutečnilo 24. listopadu v KD ve Všerubech, doporučil zaslat poděkování na 

Město Všeruby – zodpovídá p. Foldová 

 

U S N E S E N Í 

 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 13. 11. 2018  

- Hodnocení činnosti členů VV a OR 

- Doporučení všem sborům, kde jsou kolektivy MH požádat si přímo MŠMT o 

dotaci na svou činnost z programu MŮJ KLUB 

- Informace z jednání VV KSH PK 

- Termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých v roce 2019  

- Informace o slavnostním vyhlášení výsledků MH a dorostu 

 

 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

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

- Plán práce VV na 1. pololetí 2019  

- Termín jarního shromáždění představitelů SDH – 23. března 2019, KD Dobříč 

- Rozdělení dotací MŠMT na volnočasové aktivity SDH ve výši 53.820,-- Kč, pro 

OSH 15.180,-- Kč, pro MTZ SDH ve výši 31.650,-- Kč a pro OSH 145.790,-- Kč 

- Vyznamenání dle předložených návrhů pro členy SDH Ledce, Kaznějov, Úherce 

Úněšov, Vochov, Dýšina, Tatiná a Brdo – Hrádek 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Aktualizovat termínový kalendář ŘVH a zajistit jeho zveřejnění na webu OSH - 

průběžně 

➢ Zaslat poděkování starostovi Města Všeruby za možnost uspořádat setkání MH a 

dorostu v prostorách KD Všeruby – neprodleně 

➢ Zveřejnit na webu OSH plán práce VV – do 31. 12. 2018  

p. Hanusovi Fr.: 

➢ S představiteli SDH Nečtiny řešit situaci po zemřelém starostovi SDH – neprodleně 

p. Cízlovi: 

➢ Na ŘVH okrsku Hromnice zajistit volbu nového starosty okrsku Hromnice – únor 

2019  

 



Všem členům VV: 

➢ Podat informace a vysvětlení o navýšení členských příspěvků od roku 2020 – 

průběžně 

➢ Aktivně se podílet na obsazení místa pracovníka OSH od 1. 6. 2019 - průběžně 

➢ Dodržet delegace dle termínového kalendáře ŘVH – průběžně 

 

Závěrem jednání p. Foldová popřála přítomných příjemné prožití vánočních svátků, pohodový 

závěr roku 2018 a úspěšných vstup do roku 2019. 

 

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

 

Ověřovatelé: 

 

Michal  Č e š k a, v.r.             Jiří  H o n z í k, v.r. 

 

 


