
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 11. září 2018  

v kanceláři OSH Plzeň, Kollárova 427/32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus K., p. Tyc, p. Cízl 

Nepřítomni: p. Holota, Ing. Lüftner, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) hospodaření za 1. pololetí 2018, stav v čerpání dotací 

3) zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR Plamen, dorost a dospělých 

4) zpráva ORM – aktiv VM, příprava 47. ročníku hry Plamen 

5) IX. setkání ZH a funkcionářů, organizace a pozvánka 

6) organizační záležitosti 

 

V úvodu jednání proběhla pieta za zemřelého Zasloužilého hasiče, člena výkonného výboru a 

vedoucího rady ochrany obyvatel p. Miroslava Plaščiaka a za ústředního starostu SH ČMS        

Ing. Karla Richtera. 

Jednání řídil náměstek starostky Ing. Vlastimil Červenka. Návrh na zapisovatele jednání –           

p. Luděk Ekstein – schváleno, jako ověřovatelé zápisu navrženi p. Josef Fila a p. František Hanus 

– schváleno. 

 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení provedla starostka p. Foldová, usnesení z červnového jednání splněno, pouze 

uložený úkol pro p. Saka trvá. 

 

ad 2) hospodaření OSH za 1. pololetí 2018, čerpání dotací 

Ing. Červenka a p. Foldová: 

- všichni členové VV obdrželi v předstihu hlavní knihu účetnictví, dle výroku hlavního 

ekonoma Ing. Jiroty je účetnictví v pořádku, žádný z přítomných členů nemá připomínky, 

v pondělí 3. 9. po kontrole OKRR bylo konstatováno, že účetnictví je vedeno řádně a bez 

závažných nedostatků – ke kontrole byly předloženy veškeré účetní doklady, bylo 

kontrolováno plnění usnesení VV a zápisy z OR. Zápis z jednání je k dispozici na webu 

OSH v odkaze OKRR. 

- dotace MV ČR pro hru Plamen a požární sport jsou vyčerpány, budou vyúčtovány během 

měsíce října, po zahajovacím kole hry Plamen 

- dotace MŠMT ČR: 

• vzdělávání vedoucích MH a dorostu, čerpání je v souladu s pravidly, vyúčtování 

musí být odevzdáno do 20. 11. 

• dotace na letní tábory – vyúčtovací tabulky vč. povinných příloh musí být na 

ústředí odevzdány nejpozději do 30. 9. 



• volnočasové aktivity – zatím vyčerpána část na zajištění Memoriálu V. Fránové, 

další finance budou vyplaceny na základě došlých nároků z SDH, vyúčtování VA 

musí být na ústředí odevzdáno do 30. 11. 

• provozní činnost a MTZ OSH a SDH – obdrželi jsme mimořádnou částku dotace 

na zajištění MČR hry Plamen a dorostu, která je vyčerpána, ostatní finance budou 

postupně dočerpány na základě došlých požadavků z SDH – vyúčtování musí být 

na ústředí odevzdáno do 30. 11. 

• finanční prostředky z účelové dotace Plzeňského kraje: došlo 37 žádostí z SDH a 

4 žádosti z okrsků, nejvíce žadatelů je pro kapitolu A: materiálové vybavení, 

startovné – 34, kapitola B – propagace, výročí – 10 žadatelů, a pro kapitolu C – 

sportovní, společenské a kulturní akce,vzdělávání, služby - - 23 žadatelů 

• rozdělit finanční prostředky do SDH dle Smlouvy z Pk  je 80% z přidělené dotace 

na rok 2018, což činí 350tis. Kč 

• po diskusi a zvážení byly stanoveny a schváleny tyto částky: kapitola A – 7tis. Kč, 

kapitola B – 4tis. Kč a kapitola C – 4tis. Kč 

• ty sbory, které nesplnily podmínky žádosti  obdrží dotaci ve výši ½ schváleného 

příspěvku 

 

ad 3) a ad 4) hodnocení MČR hry Plamen, dorostu a dospělých, zpráva ORM 

p. Frána: 

• MČR hry Plamen a dorostu, které se konalo v Plzni bylo zajištěno po technické i 

organizační stránce z našeho OSH na úrovni 

• výsledky mnozí znáte, nadále jsou k dispozici na www.mcrplzen2018.cz, včetně 

fotogalerie 

• mistry MH z Manětína, mistryně dorostenky z Úněšova, dorostence z Manětína i všechny 

jednotlivce z našeho kraje, včetně trenérů a členů technického a organizačního štábu přijal 

5. září v sále Zastupitelstva Pk pan hejtman Josef Bernard, a všem poděkoval za vynikající 

reprezentaci Plzeňského kraje 

• 31. 8. a 1. 9. se v kulturním domě na Horní Bělé konal aktiv vedoucím mládeže a dorostu, 

bylo projednáno organizační zabezpečení 47. ročníku hry Plamen, zahajovací závod 

proběhne 13. 10. na Horní Bělé. Dále byly vysvětleny podmínky čerpání dotací MŠMT a 

Plzeňského kraje, dále bylo projednáno pojištění Generali Pojišťovny, a.s. a vysvětleno 

jak vyplňovat oznámení o úrazu, dále byly vedoucí upozorněni na nové podmínky 

přihlašování mladých hasičů v souvislosti s nařízením GDPR 

• OZ 47. ročníku hry Plamen bez připomínek - schváleno 

• MČR v požárním sportu dospělých a dorostu ve výstupu na cvičnou věž se konalo 

koncem srpna v Liberci – Plzeňský kraj zastupovala družstva SDH Horní Kamenice 

(účast Dominik Soukup a Pavel Hyneš z našeho OSH) a Chválenice, v dorostu Jan Nový 

a Kateřina Vébrová 

 

 

 

 

http://www.mcrplzen2018.cz/


ad 5) IX. setkání ZH a funkcionářů 

p. Randa: 

• nejprve informoval o krajském setkání Aktivu ZH, které se konalo 6. září na okrese 

Rokycany ve Strašicích, účast z našeho OSH 12 ZH a 2x doprovod (p. Ekstein, p. 

Kapitán) 

• navrhuje ke zvážení na příští rok pro naše ZH zájezd např. do Přibyslavi 

• IX. setkání ZH na našem OSH se uskuteční 28. 9. 2018 v Dolním Hradišti 

• pozvánku připravila p. Foldová, dojezd je do 13ti hodin do Mariánské Týnice, kde 

proběhne společná prohlídka Galerie a muzea M. Týnice nebo je možný dojezd přímo do 

kulturního domu v Dolním Hradišti, pozvánky rozešle p. Foldová jak ZH tak hostům 

• od 15ti hodin pak bude probíhat samotné jednání a následovat bude posezení při hudbě 

• VV schvaluje výrobu pamětních butonů a malé občerstvení do výše 5tis. Kč 

 

ad 6) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

➢ vzhledem k úmrtí vedoucího OR ochrany obyvatel p. Plaščiaka je třeba určit – jmenovat – 

nového vedoucího této rady. Po projednání mezi zbývajícími členy rady navrhuje 

jmenovat vedoucím rady p. Ondřeje Holečka a radu doplnit o p. Václava Loužka z SDH 

Tlučná, Ondřeje Blumu z SDH Horní Bříza a Michala Češku z SDH Kožlany tak, aby 

rada měla 5 členů 

➢ nikdo z přítomných členů neměl jiný návrh ani připomínky, výkonný výbor dle Statutu 

OR, čl. 2, odst. 2 jmenuje vedoucím rady p. Ondřeje Holečka a doplňuje další tři členy 

rady ochrany obyvatel 

➢ toto jmenování a doplnění bude předloženo k formálnímu schválení Shromáždění 

představitelů SDH v listopadu 2018  

➢ vyznamenání: SDH Senec, SDH Zruč, SDH Chrást , SDH Tlučná – vyznamenání 

schváleno 

➢ udělení Záslužné medaile OSH III. stupně: p. Věra Filipová SDH Tlučná – schváleno 14ti 

hlasy, p. Josef Filip SDH Tlučná – schváleno 12ti hlasy, 1 x proti, 1x se zdržel, p. Jan 

Čermák SDH Tlučná – neschváleno 14ti hlasy. Záslužná medaile bude jmenovaným 

předána na Shromáždění představitelů SDH 

➢ všem mladým hasičům a dorostu návrh na udělení čestného uznání OSH – schváleno 14ti 

hlasy 

➢ návrh na udělení ocenění pro trenéry týmů a členy technické čety, kteří se podíleli na 

přípravě, průběhu i ukončení MČR – dle Statutu vyznamenání zpracuje p. Foldová 

➢ návrh na poděkování členům technické čety a organizačního štábu MČR z jiných OSH – 

námitka p. Hanuse Fr., proč bychom to dělali z našeho OSH, pořadatelem bylo SH ČMS, 

ať jim tedy poděkuje ústředí – odpověď p. Frány, všem bylo organizátory poděkováno 

v průběhu MČR drobným dárkem a děkovným listem 

➢ upozornění na nové dokumenty SH ČMS a to členské přihlášky a návrhy na vyznamenání, 

důsledně používat nové tiskopisy, jsou k dispozici na webu OSH v odkaze výkonný výbor 

➢ předložena žádost o finanční příspěvek na ubytování a stravu z kolektivu MH Horní Bělá, 

který se v říjnu zúčastní kvalifikace na hasičskou olympiádu pro rok 2019 – schválen 

příspěvek ve výši 5tis. Kč 



➢ podány informace ke smutečnímu rozloučení s p. Plaščiakem, které se bude konat 

v sobotu 15. 9. 2018 na hřbitově v Žichlicích, od 15ti hodin 

p. Hanus Fr.: 

➢ hodnotil MČR dospělých v Liberci, které sledoval přes internetovou televizi, nelíbí se mu, 

že na všech postech rozhodčích jsou profesionální hasiči 

➢ dotaz, zda na OSH došel rozsudek soudu v kauze zpronevěry finančních prostředků na 

KSH Pk – odpověď p. Foldové do dnešního dne nic nedošlo 

➢ podal informace k soudnímu líčení, které proběhlo 15. srpna 2018, za zpronevěru 

finančních prostředků odsoudil soud p. Vídršperkovou ke 2,5 letům odnětí svobody 

s 3letou podmínkou a k náhradě celé částky, téměř 800tis. Kč 

p. Severa: 

➢ informoval o tom, že společně s p. Sakem oslovili starostu KSH PK, zda týmy, které se 

zúčastnily MČR obdrží nějaký finanční příspěvek - bylo jim odpovězeno, že nedostanou 

nic 
 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV 21. 6. 2018  

- výsledky hospodaření OSH PS za 1. pololetí 2018 a stav v čerpání dotací MV, MŠMT ČR 

a účelové dotace z Plzeňského kraje 

- hodnocení účasti zástupců našeho OSH na MČR hry Plamen a dorostu a požárního 

sportu dospělých 

- zprávu ORM o aktivu VM a dorostu a přípravě 47. ročníku hry Plamen 

- zprávu vedoucího Aktivu ZH 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele zápisu p. Filu a p. Hanuse Fr. 

- maximálně výše finančních příspěvků z účelové dotace Plzeňského kraje: 

kapitola A – materiálové vybavení, dresy, startovné: 7.000,-- Kč 

kapitola B – propagace SDH, výročí: 4.000,-- Kč 

kapitola C – sportovní, společenské a kulturní akce, vzdělávání, služby: 4.000,-- Kč 

- krácení finančního příspěvku z účelové dotace na ½ pro SDH, které nesplnily 

podmínky v žádosti o tento příspěvek v kapitole A 

- OZ 47. Ročníku hry Plamen, zahajovací kolo - 13. 10. 2018 Horní Bělá 

- pozvánku na IX. setkání ZH a funkcionářů – 28. 9. 2018 v M. Týnici a D. Hradišti 

- výrobu butonů pro ZH a stravování při IX. setkání ZH 5tis. Kč 

- příspěvek na ubytování a stravu ve výši 5tis. Kč pro kolektiv MH SDH Horní Bělá při 

účasti na kvalifikaci na olympiádu 2019 – Litomyšl, 21. 10. 2018  

- vyznamenání dle došlých návrhů pro členy SDH Senec, Chrást, Zruč a Tlučná 

- udělení Záslužné medaile OSH III. stupně pro p. Filipovou a p. Filipa z SDH Tlučná 

- udělení čestného uznání pro všechny MH a dorost za vynikající výsledky na MČR a 

ocenění pro trenéry dle Statutu vyznamenání 

- udělení ocenění pro členy technické čety (manželé Opatrných, p. Frána, p. Suchý) a 

trenéry zúčastněných kolektivů (p.Šafr, p. Vandrovcová, p. Sak, p. Severa) dle Statutu 

vyznamenání 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever neschvaluje: 

- udělení Záslužné medaile OSH III. stupně pro p. Čermáka z SDH Tlučná 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- vedoucího odborné rady ochrany obyvatel p. Ondřeje Holečka 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever doplňuje počet členů odborné rady OO: 

- Václav Loužek SDH Tlučná, Ondřej Bluma SDH Horní Bříza a Michal Češka SDH 

Kožlany 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ rozeslat pozvánku na IX. setkání ZH a funkcionářů – neprodleně 

➢ zpracovat návrhy na vyznamenání pro manžele Opatrných, p. Fránu a p. Suchého dle 

Statutu vyznamenání – do 9. 10. 2018 

➢ vyhotovit čestná uznání pro účastníky kolektivů MH, dorostenek a dorostu – do 

slavnostního vyhlášení POORM – listopad 2018 

➢ vypracovat návrhy na udělení vyznamenání trenérům p. Šafrovi, p. Severovi,                    

p. Vandrovcové a p. Sakovi – do 9. 10. 2018  

➢ zpracovat průvodní dopis k čerpání finančních příspěvků z účelové dotace Pk a následně 

jej rozeslat všem žadatelům – do 18. 9. 2018  

 

p. Sakovi: 

➢ trvá úkol z červnového jednání VV týkající se dalšího fungování SDH Blažim 

(nezaplacené příspěvky na rok 2018, jednání s OÚ Blažim) -  do 9. 10. 2018 

 

Všem členům VV: 

➢ důsledně informovat členskou základnu o nutnosti používání nových tiskopisů pro 

Návrhy na vyznamenání a rovněž tak používat nové členské přihlášky a to v souladu 

s nařízením GDPR (ochrana osobních údajů) – dokumenty jsou k dispozici na webu 

OSH 

 

 

Ze zápisu zapisovatele p. Luďka Eksteina zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

 

Ověřovatelé: 

Josef   F i l a, v. r.       František  H a n u s, v.r. 

 


