
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném  

dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Holeček, p. Randa 

Nepřítomni: p. Hanus F., p. Honzík, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) příprava mimořádného shromáždění delegátů SDH 

3) zpráva OR mládeže 

4) informace k průběžnému čerpání dotací 

5) zpráva OR prevence 

6) zpráva OR ochrany obyvatel 

7) informace z KSH PK 

8) organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová. Podala návrh na zapisovatele 

jednání – p. Ekstein, přítomnými členy VV schváleno, a návrh na ověřovatele zápisu 

p. Češka a p. Holota – přítomnými členy VV schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení VV z 11. 9. 2018  

Kontrolou usnesení nebylo zjištěno žádných nedostatků a nesplněných úkolů. 

 

ad 2) příprava mimořádného shromáždění delegátů SDH – p. Foldová 

Termín SD – sobota 17. listopadu 2018, místo – KD Nýřany, začátek jednání 10,00 

hodin. 

- bylo projednáno Rozhodnutí VV SH ČMS ze dne 20. 9. 2018 týkající se 

nutnosti navrhnout kandidáta na starostu hlavního spolku 

- Rozhodnutí obdrželi všichni starostové SDH a okrsků v působnosti našeho 

OSH elektronicky, rovněž je zveřejněno na webových stránkách hlavního 

spolku i na webu OSH 

- podle ustanovení našich stanov je v této souvislosti nutné svolat mimořádné 

shromáždění delegátů SDH, bude využito delegátů, zvolených na 

valných hromadách v letech 2014/2015, tj. 1 sbor = 1 delegát 

- doporučujeme svolat v okrscích mimořádné valné hromady všech 

představitelů sborů a projednat nominaci na starostu SH ČMS tak, aby 

písemné usnesení z těchto jednání bylo na kancelář OSH PS doručeno 

nejpozději do 10. listopadu 2018  

- program jednání SD 

✓ volby pracovních komisí 

✓ zpráva o činnosti OSH a hospodaření za 3. čtvrtletí 2018   

✓ zpráva OKRR 



✓ zprávy odborných rad – připraví vedoucí OR, přednesou 

✓ návrh rozpočtu OSH PS na rok 2019 

✓ nominační volba kandidáta na starostu SH ČMS 

✓ zajištění řádných valných hromad SDH a okrsků 2018/2019 

✓ organizační záležitosti 

- pozvánku zpracuje a následně elektronicky rozešle p. Foldová do konce října  

- hosté na SD: pozvánka bude poštou rozeslána na SH ČMS Praha, KSH PK, 

zástupci PK ve VV SH ČMS p. Hulcovi, náměstku hejtmana PK p. Grünerovi, 

vedoucímu OBKŘ p. Svobodovi, krajskému řediteli HZS PK brig. gen. Ing. 

Pavlasovi, řediteli ÚO HZS Plzeň plk. Ing. Musilovi a všem Zasloužilým 

hasičům – zodpovídá p. Foldová 

- po skončení oficiální části SD bude možnost společného oběda pro členy VV, je 

nutné toto do 10. 11. oznámit na kancelář OSH, aby se stravování včas zajistilo 

 

ad 3) Zpráva OR mládeže – p. Frána 

- informoval o technické a organizační přípravě zahajovacího kola 47. ročníku 

hry Plamen, který proběhne v sobotu 13. 10. v prostorách obce Horní Bělá 

- soutěžit budou mladí hasiči ve štafetě požárních dvojic a závodu požárnické 

všestrannosti 

- slavnostní vyhlášení pohárových soutěží s nejlepšími TOP výsledky se 

uskuteční v sobotu 24. listopadu v KD ve Všerubech 

- pro rok 2018/2019 se seriál soutěží O pohár okresní odborné rady mládeže 

nebude konat, zdůvodnění je v zápisu OR mládeže, zveřejněném na webu 

OSH, soutěže v jednotlivých sborech proběhnou, ale nebudou tzv. bodovány 

 

ad 4) průběžné čerpání dotací – p. Foldová 

Dotace MV ČR pro požární sport a hru Plamen je vyčerpána, vyúčtování bude zasláno 

v termínu na kancelář SH ČMS Praha. 

Dotace MŠMT ČR 

- vzdělávání vedoucích mládeže zbývá dočerpat 

- volnočasové aktivity – po dodání vyúčtování z SDH bude doúčtováno, OSH 

čerpalo dotace na Memoriál V. Fránové, tady je kladen důraz na tuto oblast 

volnočasových aktivit (besedy, krátkodobá soustředění do 6ti dnů, akce pro 

děti a mládež) 

- MTZ SDH – po dodání vyúčtování z SDH bude dotace doúčtována 

- MTZ OSH – naše OSH obdrželo mimořádnou dotaci pro zajištění MČR Plamen 

a dorost, která je vyčerpána, zbývající finance byly využity na zajištění 

provozních a organizačních záležitostí (nájemné, internet, kopírování, atd.) 

Účelová dotace Plzeňského kraje 

- k dnešnímu dni je ze strany SDH a okrsků vyčerpáno 121. 531,-- Kč, mnohé 

sbory, které o finanční příspěvek do konce srpna požádali, doposud nedodali 

účetní doklady prokazující nákup materiálu či služeb, vyúčtovat je třeba 

nejpozději do 31. října, na pozdě došlé doklady nebude brán zřetel 



- OSH vyčerpalo 64.707,-- Kč a to na zajištění stravování při hře Plamen, 

Memoriálu V. Fránové, požárním sportu a na organizační a technické 

zabezpečení chodu kanceláře, zbývající finanční prostředky (cca 22tis. Kč) 

budou použity na slavnostní vyhlášení pohárových soutěží a případné další 

služby 

 

ad 5) zpráva OR prevence – p. Severa 

Byla podána informace o plánovaném společném semináři s OR ochrany obyvatel, 

který se uskuteční v HZ v Kralovicích, v sobotu 1. prosince 2018. 

Pozvánku připraví p. Severa ve spolupráci s p. Holečkem, zveřejní ji na webu OSH a 

následně rozešlou na starosty okrsků a stávající preventisty a techniky ochrany 

obyvatel 

 

ad 6) zpráva OR ochrany obyvatel – z důvodu omluvené nepřítomnosti p. 

Holečka bude tato zpráva přednesena na dalším jednání VV. 

 

ad 7) informace z KSH PK – p. Foldová 

Z rodinných důvodů se nezúčastnila posledního jednání VV KSH (25. 9. 2018), do 

dnešního dne není k dispozici usnesení z tohoto jednání ani zápis. V pondělí 8. 10. 

elektronicky obdržela zápis z jednání VV KSH z 19. 6. 2018?!?!? Přítomným členům 

byl předložen aktuální zápis Krajské kontrolní a revizní rady – bez komentáře!!! 

Koncem října by mělo být svoláno shromáždění představitelů OSH. 

 

ad 8) organizační záležitosti 

Návrhy na vyznamenání: 

- předloženy návrhy z SDH Vejprnice, Horní Bříza, Česká Doubravice, Blatnice a 

Kožlany – schváleno 

p. Frána: 

✓ po jednání KOR mládeže informoval o plánovaných termínech krajských 

soutěží mládeže v roce 2019, a to KK PLAMEN 8. -9. 6. 2019 v Domažlicích a 

DOROST následně za týden, 15. nebo 16. 6. 2019 (podle plánu krajských 

soutěží jsme jako OSH na řadě s pořádáním KK v požárním sportu, návrh, aby 

se tato soutěž spojila s KK dorostu na jeden víkend, bude projednáno ve VV 

KSH PK) 

p. Foldová: 

✓ dovolená ve dnech 15. – 19. října 2018 a nepřítomnost ve čtvrtek 11. 10. 

z důvodu pozvání na jednání ústřední OR mládeže do Prahy 

✓ 12. – 14. 10. 2018 setkání psovodů v Žihli (pozvánka je na webu OSH) 

✓ informace o zhotovování nových členských průkazů, pokud sbory chtějí 

plastové průkazy, musí být u každého člena nahraná fotografie, výroba 

plastových průkazů má dlouhou dodací lhůtu, je třeba být trpěliví, papírové 

zalaminované průkazy vyhotoví kancelář OSH 

 

 



p. Kapitán: 

✓ zhodnotil IX. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v Dolním Hradišti jako 

zdařilé, návštěva Muzea a galerie v Mariánské Týnici byla velmi pěkná, 

následné jednání v KD Dolní Hradiště proběhlo na úrovni, je jen škoda, že 

účast byla nižší, než se očekávalo 

 

U S N E S E N Í: 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 11. 9. 2018  

- Rozhodnutí VV SH ČMS Praha ze dne 20. 9. 2018  

- přípravu shromáždění delegátů SDH, 17. 11. 2018, 10,00 hod., KD Nýřany 

- informace z činnosti OR mládeže 

- informace z činnosti OR prevence 

- hodnocení IX. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů (28. 9. 2018) 

- průběžné čerpání dotací MV, MŠMT ČR a účelové dotace PK 

- informace z KSH PK 

- uzavření kanceláře z důvodu jednání ÚOR mládeže na den 11. 10., a z důvodu 

čerpání řádné dovolené v týdnu od 15. do 19. 10. 2018  

- předběžné termíny krajských soutěží v roce 2019  

- informace k tisku plastových a papírových členských průkazů 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schválil: 

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

- program jednání shromáždění delegátů SDH, 17. 11. 2018  

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Vejprnice, Horní Bříza, Česká 

Doubravice, Blatnice a Kožlany 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• připravit pozvánku na shromáždění delegátů SDH a elektronicky ji rozeslat 

všem představitelům SDH a zveřejnit ji na webu OSH – termín do 31. 10. 

2018  

• rozeslat pozvánku na shromáždění delegátů SDH všem hostů (SH ČMS Praha, 

PK, HZS, Zasloužilí hasiči) – termín do 31. 10. 2018  

p. Severovi a p. Holečkovi: 

• připravit pozvánku na seminář, konaný 1. 12. 2018 v HZ v Kralovicích a zajistit 

školitele z řad HZS PK – termín do 13. 11. 2018  

p. Fránovi: 

• připravit rozpočet pro slavnostní vyhlášení pohárových soutěží 2017/2018 

termín do 13. 11. 2018  

Všem vedoucím odborných rad: 

• připravit hodnotící zprávy pro jednání shromáždění delegátů SDH – termín 

do 13. 11. 2018  



Všem členům VV: 

• oznámit na kancelář OSH, zda se po jednání SD v Nýřanech zúčastní 

společného oběda  - termín do 10. 11. 2018  

 

 

 

Ze zápisu p. Eksteina zpracovala:  

Alena  F o l d o v á 

 

 

Ověřovatelé: 

 

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


