
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 8. října 2019 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hanus F., p. Krnáč, p. Holeček, p. Ing. Musil 

Nepřítomni: p. Holota, p. Ing. Lüftner 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 10. 9. 2019 

2) Příprava SP - 16. 11. 2019 Horní Bělá 

3) Informace o dotaci PK a MŠMT Sport 

4) Příprava semináře prevence 

5) Zpráva rady ochrany obyvatelstva 

6) Informace z KSH / Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2019 Přibyslav 

7) Organizační záležitosti 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Návrh na zapisovatelku: p. Šilhánková – 

přítomnými členy VV schváleno, návrh na ověřovatele zápisu: p. Češka a p. Hanus K. – 

přítomnými členy VV schváleno. 

Ad 1) kontrola usnesení – provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Příprava Shromáždění představitelů SDH  

p. Foldová:  

• předložila pozvánku s programem jednání, začátek v 10,00 hodin, místem konání je 

kulturní dům v obci Horní Bělá – program přítomnými členy schválen 

• pozvánky na Shromáždění představitelů SDH budou rozeslány 14 dní před konáním 

elektronickou cestou na adresy sborů, starosty okrsků a členy VV, vedoucí OR pozvou 

své členy rovněž elektronickou poštou – zodpovídá p. Foldová 

• písemně budou přizváni zástupci našeho okresu, kteří se zúčastnili Mistrovství světa 

v požárním sportu v ruském Saratovu – dorostenky: Anna Kleinová (SDH Obora), Sára 

Kaprová a Katka Vébrová (SDH Úněšov) a za muže Dominik Soukup (SDH Žebnice), 

kde jim bude veřejně poděkováno za úspěšnou reprezentaci nejen České republiky, 

ale i za reprezentaci práce na našem okrese, písemně budou rovněž přizváni všichni 

Zasloužilí hasiči s titulem, SH ČMS Praha, KSH PK, zástupci Plzeňského kraje, HZS PK, 

HVP, a.s. a starosta Obce Horní Bělá 

• k zajištění volebních valných hromad sborů a okrsků budou podány dostatečné 

informace na shromáždění představitelů SDH tak, aby volby byly uskutečněny na 

všech úrovních v souladu se Stanovami SH ČMS a prováděcími předpisy našeho 

sdružení (Volební řád, Jednací řád, Organizační řád), upozornění na skutečnost, že se 

bude místo kontrolních a revizních rad ve sborech a okrscích volit pouze revizor účtu 



• veškeré dokumenty budou diskutovány na shromáždění představitelů a následně 

zveřejněny na webových stránkách www.oshps.cz tak, aby si je všichni představitelé 

sborů a okrsků mohli včas stáhnout a řídit se jimi 

• volby nových orgánů se pak uskuteční rovněž na okresní úrovni, naplánován je termín 

a místo - 28. 3. 2020 v KD ve Všerubech 

• členové VV byli vyzváni, aby do 5. 11. oznámili na jednání VV, zda se zúčastní 

společného oběda po SP v Horní Bělé. 

výkonný výbor OSH PS: 

• pověřuje vedením jednání Shromáždění představitelů p. Eksteina  

• uděluje Záslužnou medaili p. Rudolfu Malcovi z SDH Křečov za jeho dlouholetou 

aktivní práci ve prospěch dobrovolných hasičů a při příležitosti jeho životního výročí  

Ad 3) Informace o dotaci PK a MŠMT (sport) 

p. Šilhánková: informovala o hospodaření k 30. 9. 2019: 

• náklady: 885.571,50 Kč 

• výnosy: 1.340.628,11 Kč 

• stav pokladny k 30. 9. 2019: 5.576,- Kč 

• stav bankovního účtu k 8. 10. 2019: 762.920,13 Kč 

• dotace PK pro SDH 320 tis. Kč - dosud čerpáno 141.821,- Kč 

• dotace MŠMT Sport PS OSH – vyčerpána v plné výši 10.870,- Kč (nájem stadionu, část 

nákladů za stravné, poháry a medaile)  

• dotace MŠMT Sport Plamen – vyčerpána v plné výši 14.287,- Kč (část nákladů za 

stravné) 

Ad 4) Příprava semináře prevence  

P. Severa: oznámil, že seminář prevence se uskuteční 30. 11. 2019 v HZ Nýřany. Prezentaci si 

přislíbil p. Bc. Kučera – velitel stanice HZS Nýřany a vedoucí OR ochrany obyvatelstva p. 

Holeček. P. Severa rozešle e-mailem pozvánky na sbory a okrsky, pozvánka bude rovněž 

zveřejněna na webu OSH. 

Ad 5) Zpráva rady ochrany obyvatelstva 

P. Holeček: písemnou formou informoval, že přes letní období proběhlo 11 akcí, z toho 7 

dozorů jako zdravotníci a 4 besedy. Připravuje se společný seminář s OR prevence.               

Do výbavy rada obdržela darem pánevní fixátor a pomohla podpořit akci "Německý ovčák v 

nouzi". Nově se snaží jednat s Červeným křížem Plzeň, který chce od příštího roku rozjet 

projekt humanitárních týmů, do kterého by se členové OR také zapojili. 

Ad6) Informace z KSH / Shromáždění starostů OSH 19. 10. 2019 Přibyslav 

p. Foldová: jednání VV KSH se zástupci OSH PS nezúčastnili (nemoc, pracovní zaneprázdnění). 

Na Shromáždění starostů OSH, které se uskuteční 19. 10. 2019 v Přibyslavi se budou 

projednávat veškeré materiály k volebním valným hromadám, změny Stanov – o všem budou 

podány informace na dalším jednání VV OSH PS.  

 

http://www.oshps.cz/


ad 7) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Obora, SDH Vochov, SDH Chrášťovice, 

SDH Město Touškov, okrsku Plasy, SDH Zruč, SDH Česká Doubravice, SDH Bdeněves,              

SDH Nekmíř, SDH Kozolupy, SDH Blatnice – přítomnými členy schváleno, k dopracování 

budou vráceny návrhy SDH Nekmíř a SDH Kozolupy 

• informovala o termínu vyúčtování dotace MŠMT na volnočasové aktivity a MTZ SDH – 

termín do 10. 11. 2019 na OSH PS – nutné dodržet, okresní sumář musí být předložen na 

KSH PK do 15. 11. 2019!!! 

• zhodnotila X. setkání ZH a funkcionářů našeho OSH, které se uskutečnilo dne 28. 9. 2019 

v Újezdě nade Mží a v KD v Kozolupech. OSH celkem zaplatilo 3.175,- Kč (vstupné na 

statek v Újezdě nade Mží - 800,- Kč, hudební produkce dua IMPULS - 2.200,- Kč, 

květinové dary – 175,- Kč), veškeré občerstvení bylo hrazeno Obcí Kozolupy, zúčastnilo se 

12 ZH s titulem a celkem bylo 45 účastníků.  

• upozornila, že evidenci SDH, členů a agendu vyznamenání vede do konce roku 2019 

stále ona a proto je třeba veškeré tyto záležitosti a požadavky směrovat na starostku 

nebo písemně na kancelář OSH PS, kde si je převezme 

• informovala o nové tiskové mluvčí na SH ČMS, kterou je p. Mgr. Irena Špačková  

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 10. 9. 2019 

- přípravu SP - 16. 11. 2019 Horní Bělá 

- výsledky hospodaření k 30. 9. 2019 

- informace o dotaci PK a MŠMT Sport 

- přípravu semináře prevence 

- zprávu rady ochrany obyvatelstva 

- upozornění, týkající se vedení veškeré evidence SDH a členů, které nadále spravuje 

starostka p. Foldová, včetně všech návrhů na udělování vyznamenání  

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu            

p.  Michala Češku a p. Kamila Hanuse 

- pozvánku na SP SDH s programem 

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Obora, SDH Vochov, SDH Chrášťovice,         

SDH Město Touškov, okrsku Plasy, SDH Zruč, SDH Česká Doubravice, SDH Bdeněves, 

SDH Nekmíř, SDH Kozolupy 

- Záslužnou medaili OSH p. Malcovi z SDH Křečov                

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever pověřuje: 

- p. Luďka Eksteina vedením jednání SP dne 16. 11. 2019 v Horní Bělé 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá:   

p. Foldové: 

• rozeslat pozvánky na Shromáždění představitelů SDH, na představitele SDH, starosty 

okrsků a členy VV elektronickou cestou, které se bude konat 16. 11. 2019 v kulturním 

domě v Horní Bělé - termín do 30. 10. 2019  

• rozeslat pozvánky na Shromáždění představitelů SDH poštou všem Zasloužilým 

hasičům s titulem a všem výše jmenovaným zástupcům organizací a spolků – termín 

do 30. 10. 2019  

• do SDH Nekmíř a SDH Kozolupy zaslat k dopracování návrhy na vyznamenání – termín 

do 15. 10. 2019  

p. Fránovi: 

• informovat vedoucí MH a dorostu o termínu odevzdávání vyúčtování volnočasových 

aktivit a MTZ sborů na OSH – termín neprodleně 

p. Sakovi: 

• prověřit proplacení faktury za zrušení SDH Blažim ve výši 2.178,- Kč u Obce Blažim, 

kde bylo vše předjednáno – do 5. 11. 2019  

p. Severovi: 

• rozeslat pozvánky na seminář prevence, který se uskuteční 30. 11. 2019 v HZ Nýřany, 

včetně zveřejnění pozvánky na webu OSH  – termín do 10. 11. 2019 

 Všem členům VV: 

• důsledně informovat členy svých okrsků a sborů o přípravách na volby na všech 

úrovních našeho sdružení – úkol trvalý 

• do 5. 11. 2019 oznámit, zda se zúčastní společného oběda po SP v Horní Bělé 

 

Zapsala: Miroslava  Š i l h á n k o v á 

 

Ověřovatelé:  

p. Michal  Č e š k a, v.r.              p. Kamil  H a n u s, v.r. 


