
Z á p i s 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 10. prosince 2019 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Fila, p. Randa, p Cízl 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení shromáždění představitelů SDH, 16. 11. 2019 – Horní Bělá 

3) Hodnocení činnosti výkonného výboru a odborných rad 

4) Delegace na ŘVH sborů 

5) Návrh plánu práce VV do shromáždění delegátů: leden – březen 2020 

6) Hospodaření, stav v čerpání dotací 

7) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. V úvodu byla minutou ticha vzdána pocta 

zemřelému Zasloužilému hasiči p. Jaromíru Mudrovi. 

Ověřovateli zápisu navrženi – p. Hanus František a Ing. Lüftner František – přítomnými členy 

schváleno. Zápis dnes provede p. Foldová – přítomnými členy schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání 5. 11. 2019 

Konstatováno, že usnesení bylo splněno ve všech bodech. 

 

Ad2) Hodnocení SP – 16. 11. 2019 – Horní Bělá 

Jednání bylo standardně zabezpečeno po organizační i technické stránce. Poděkování patří 

Obci Horní Bělá za zapůjčení sálu kulturního domu a členům SDH Horní Bělá za skvěle 

zvládnutou přípravu a následný úklid sálu, včetně zabezpečení nápojů během jednání. 

Náklady na SP: pronájem sálu 1.000,- Kč, občerstvení a společný oběd 5.399,- Kč, kopírování 

materiálů 2.500,- Kč. 

Účast byla slušná, 95 představitelů představovalo 73% hlasujících. Některé okrsky měli velmi 

slabou účast. Bylo schváleno navýšení členských příspěvků téměř 100% přítomných, 

schváleno svolání shromáždění delegátů na 28. 3. 2020 do kulturního domu do Všerub, 

včetně klíče pro volbu delegátů, což je 1 SDH = 1 delegát. 

Vyhodnocení diskuse – přítomní hosté vyzdvihli dobrou spolupráci s naším OSH, pochválili 

dosažené sportovní výsledky. Dotaz zástupce z SDH Hvozd – jak se splácí půjčka z roku 2017, 

kterou jsme poskytli KSH PK, bylo odpovězeno, že v letošním roce byla přislíbena další 

splátka. Pracovnice kanceláře dnes potvrdila, že částka 17.590,- Kč byla připsána na účet OSH 

dne 20. 11.2019. 



Usnesení z jednání bylo rozesláno na starosty okrsků. Na webu OSH v odkaze shromáždění 

představitelů – 2019 podzim je vše zveřejněno. V současné chvíli chybí pouze doplnit zprávy 

rady mládeže a rady represe – vedoucí těchto rad byli upozorněni na neprodlené dodání!!! 

 

Ad 3) Hodnocení činnosti výkonného výboru a odborných rad 

Přítomní členové VV se postupně vyjádřili k celoroční činnosti – konečné zhodnocení je na 

členech jednotlivých sborů a okrsků. Zásadní nedostatky nezmínil nikdo, rezervy máme 

každý. Někteří stávající členové VV neuvažují o dalším kandidování do funkce člena VV ani do 

odborných rad buď z osobních, zdravotních nebo časových a pracovních důvodů.  
 

Ad 4) Delegace na ŘVH SDH 

Podle známých termínů ŘVH sborů byly určeny delegáti na tato jednání. Termínový kalendář 

bude zveřejněn na webu OSH a průběžně aktualizován – zodpovídá p. Foldová 

 

Ad 5) Návrh plánu práce do SD: leden – březen 2020 

p. Foldová předložila plán práce na první tři měsíce roku 2020, posunut termín lednového 

jednání VV ze 7. na 14. 1. 2020 – od 16ti hodin v kanceláři OSH. Přítomnými členy VV plán 

schválen s možností doplnění o případné body jednání s ohledem na shromáždění delegátů. 

Plán práce rozešle p. Foldová všem členům VV a bude rovněž zveřejněn na webu OSH – 

termín do 16. 12. 2019 

 

Ad 6) Hospodaření, stav v čerpání dotací 

✓ Hospodaření OSH k 30. 11. 2019 – náklady: 1.215.331,40 Kč, výnosy: 1.353.224,94 Kč 

✓ Stav účtu k 10. 12. 2019 - 565.673,71 Kč 

✓ Stav pokladny k 30. 11. 2019 - 5.284,- Kč 

✓ Dotace MV ČR – vyčerpána ve výši 18.554,- Kč 

✓ Dotace MŠMT ČR – členové VV byli seznámeni s rozdělením dotace na volnočasové 

aktivity SDH, MTZ SDH – toto projednáno v odborné radě mládeže. Dotaci na 

volnočasové aktivity SDH čerpalo 6 sborů - SDH Obora, Úněšov, Kožlany, Všeruby,  

Ledce a Stýskaly. Dotaci na MTZ SDH čerpaly 4 sbory - SDH Chrást, Ledce, Kožlany a 

Stýskaly.  Dotace na provozní náklady a MTZ OSH byla čerpána ve výši 36.141,- Kč. 

✓ Dotace Plzeňského kraje – je vyčerpána, připravují se doklady pro závěrečnou zprávu, 

chybí jen pár drobností, které jsou v řešení, p. Šilhánková má již došlé faktury a 

pokladní doklady označeny předepsanými štítky 

 

Ad 7) Organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• Předloženy došlé návrhy na vyznamenání z SDH Kyšice, Dolany, Dýšina, Záluží, 

Kožlany, Dobříč, Obora, okrsek Kožlany + Chříč a okrsek Dobříč – přítomnými členy VV 

schváleno, upozornění na včasné podávání návrhů na krajská a republiková 

vyznamenání do SDH Dolany a do SDH Dobříč, pokud chtějí téměř 50 stužek za 

věrnost, je třeba toto podat s předstihem, zásoby na kanceláři OSH jsou omezené 



• Informovala o první schůzce organizační komise pro přípravu shromáždění delegátů 

(dále jen SD), která se konala 4. 12. 2019 v HZ ve Všerubech. Byla zaslána oficiální 

žádost na Město Všeruby o poskytnutí pronájmu prostor kulturního domu, předložila 

formuláře pro hodnocení stávajících členů VV a OR, včetně návrhů na nové kandidáty 

do okresních orgánů – přítomnými členy VV schváleno, tyto dokumenty nebudou 

zveřejňovány na webu OSH, budou elektronickou poštou rozeslány na členy VV a 

starosty okrsků – termín do 16. 12. 2019, zodpovídá p. Foldová 

• Technické zabezpečení SD: 

- Místo a datum je již schváleno 

- Stravování zabezpečí SDH Všeruby, drobné pohoštění pro pracovní komise a 

hosty v podobě rautu zajistí p. Foldová 

- Tašky, desky, pozvánky, delegační lístky, kandidátky – zabezpečí kancelář OSH         

(p. Foldová, p. Šilhánková) 

- Ozvučení – KD Všeruby 

- Výstavky – zajistí každá odborná rada  

- Květinová výzdoba – zajistí p. Holeček 

- Zdravice při zahájení – mladí hasiči SDH Všeruby 

• Organizační zabezpečení SD: 

- Klíč delegátů schválen na SP 16. 11. 2019 – 1 SDH = 1 delegát 

- Seznam hostů připraví p. Foldová 

- Kulturní program: Žihelský pěvecký soubor je zajištěn, koncem února bude vše 

smluvně podepsáno, jinak bude reprodukovaná hudba 

- Volební a jednací řád připraví p. Hanus Kamil 

- Zpracování bulletinu za období 2015 – 2020 zpracuje p. Foldová a p. Šilhánková 

- Zpracování hlavních směrů činnosti 2020 – 2025 bude konzultováno s odbornými 

radami a bude komunikováno na jednání VV nejpozději v únoru 2020 

- Návrhy na ocenění a poděkování – bude zpracováno po dodaných materiálech 

z okrskových ŘVH 

• Personální zabezpečení SD: 

- Rozeslání hodnotících dotazníků k práci stávajícího funkcionářského aktivu – do 

16. 12. 2019  

- Vyhodnocená dotazníků, dalších podnětů a návrhů proběhne v březnu 2020 

- Návrhy na předsedy pracovních komisí: volební p. Kamil Hanus, návrhová Mgr. 

Luboš Urbánek, mandátová p. Češka 

• Předložen návrh na počty členů odborných rad: 

- OR mládeže – 14 členů  

- OR represe – 11 členů 

- OR prevence – 5 členů 

- OR ochrany obyvatelstva – 5 členů 

- OR historie – 5 členů 

Přítomnými členy VV schváleno 



• Dále byli členové VV seznámeni s novými dohodami o provedení práce pro 

webmastera p. Koláře – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a starostku p. Foldovou na 

období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 – DoPP schváleny 

p. Frána:  

• Doporučil pro příští hodnocení soutěže O Čestnou standartu OSH rozšířit bodové 

hodnocení o aktivitu a účast na jednání nových členů VV a OR 

p. Hanus F.: 

• Upozornil na zavádějící informaci z jednání VV KSH Pk týkající se krajské OR ochrany 

obyvatelstva, v září 2018 bylo KSH Pk informováno o nově jmenovaném vedoucím 

naší OR ochrany obyvatelstva, z důvodu úmrtí p. Plaščiaka, nového vedoucího do 

dnešních dnů nikdo na žádné jednání z KOR OO nepozval!!! 

 

U S N E S E N Í 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení ze dne 5. 11. 2019  

- Hodnocení SP SDH, konané 16. 11. 2019 

- Hodnocení činnosti výkonného výboru a odborných rad za rok 2019 

- Delegace na ŘVH SDH 

- Stav hospodaření OSH k 30. 11. 2019 

- Stav čerpání dotací MV a MŠMT ČR a účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 

- Zprávu organizační komice pro přípravu shromáždění delegátů 2020 

- Posunutí termínu lednového jednání VV ze 7. na 14. ledna 2020, od 16ti hodin 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou Alenu a ověřovatele zápisu p. Hanuse 

Františka a Ing. Lüftnera Františka 

- Rozdělení dotace MŠMT ČR pro volnočasové aktivity a MTZ SDH dle předložených 

vyúčtování a po doporučení OR mládeže 

- Plán práce VV na první tři měsíce roku 2020 

- Hodnotící dotazníky pro stávající členy VV a OR a dokument návrh na nové členy 

VV a OR 

- Dohody o provedení práce pro p. Pavla Koláře a p. Alenu Foldovou 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Kyšice, Dolany, Dobříč, Kožlany, Dýšinu, 

Záluží, Oboru a okrsky Kožlany + Chříč a Dobříč 

- Počty členů OR pro příští volební období takto:  

➢ OR mládeže 14 členů 

➢ OR represe 11 členů 

➢ OR prevence 5 členů 

➢ OR ochrany obyvatelstva 5 členů 

➢ OR historie 5 členů 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

 

p. Foldové: 

✓ Rozeslat elektronickou poštou členům VV a starostům okrsků schválené dotazníky 

pro stávající členy VV a OR, dokument návrh na nové členy VV a OR a hodnocení 

práce celého OSH – termín do 16. 12. 2019  

✓ Doplnit termínový kalendář ŘVH o delegované členy VV a OR, průběžně jej doplňovat 

a následně zveřejnit na webu OSH – úkol trvalý 

✓ Zpracovat návrhy na vyznamenání – dle termínů ŘVH SDH  

 

p. Fránovi a p. Hanusovi K.  

✓ Zaslat zprávy o činnosti rad za uplynulé období – termín neprodleně 

 

Všem členům VV: 

✓ Zúčastnit se dle určených delegací jednání ŘVH SDH – úkol trvalý 

 

 

Zapsala: Alena  F o l d o v á 

 

 

Ověřovatelé: 

František  H a n u s, v. r.            Ing. František  L ü f t n e r, v. r. 

 

 


