
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného dne 

5. února 2019 v kanceláři OSH PS, Kollárova 32, Plzeň 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Červenka, p. Ekstein, p. Fila, p. Hanus K., p. Hanus F., Ing. Lüftner, p. Randa 

 

Program jednání: 

1) kontrola usnesení 

2) odvod členských příspěvků 2019, Hlášení o činnosti za rok 2018 

3) hodnocení ŘVH, delegace na ŘVH okrsků 

4) inventura 2018 

5) příprava školení vedoucích mládeže – pozvánka, OZ 

6) zpráva OR represe – vyhodnocení Čestné standarty OSH 

7) příprava Výroční zprávy OSH za rok 2018 

8) termíny OK a KK soutěží  

9) závěrečná zpráva – dotace Plzeňského kraje 2018 

10) organizační záležitosti 
 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Alena Foldová. Návrh na zapisovatele – p. Foldová: 

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

členy VV schváleno 
 

ad 1) kontrola usnesení 

Kontrolou usnesení zjištěno, že uložené úkoly byly splněny. 

 

ad 2) odvod členských příspěvků 2019, Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 

Tabulka s plněním povinností je průběžně aktualizována a zveřejňována na webu OSH, 

k dnešnímu dni má zaplaceno 126 sborů, tj. 96 %, odvod neučinily tyto SDH: Nekmíř, Blažim, 

Pernarec, Bílov, Sedlec a Bdeněves – Nekmíř: chybně zadané číslo účtu, bude 6. 2. na účet 

připsáno. Všichni starostové zmíněných SDH byli vyzváni e-mailem k uhrazení příspěvků a 

odevzdání Hlášení. Uloženo p. Sakovi, aby dořešil situaci s ukončením činnosti SDH Blažim. 

Hlášení o činnosti sbory odevzdávají průběžně – informace je v tabulce, zveřejňované na webu 

OSH. 

Konstatováno, že platební morálka je na velmi dobré úrovni. 

 

ad 3) hodnocení ŘVH, delegace na ŘVH okrsků 

Delegovaní členové VV nemají zásadních připomínek k průběhu ŘVH, kterých se zúčastnili. 

Delegace na ŘVH okrsků byla domluvena, termínový kalendář bude rozeslán členům VV a 

zveřejněn na webu OSH – zodpovídá p. Foldová 

 

ad 4) inventura 2018 

V nepřítomnosti předsedy inventarizační komise přečetla zprávu p. Foldová, inventura proběhla 

22. 1. 2019, protokoly byly dnes podepsány a budou odeslány ke zpracování Ing. Jirotovi.  

Inventarizační zprávu za rok 2018 rozešle členům VV p. Foldová e-mailem. 



 

ad 5) příprava školení vedoucích mládeže – pozvánka a OZ 

p. Frána: 

• školení se uskuteční ve dnech 2. a 3. března 2019 v KD v Kozolupech ve spolupráci 

s SDH Město Touškov, zajištěn prostor, stravování 

• pozvánka na školení pro začínající vedoucí MH i pro obnovu rozeslána na vedoucí 

kolektivů a je rovněž zveřejněna na webu OSH 

• vedoucím zkušební komise jmenován pan Vítězslav Genttner 

• organizační zabezpečení standardní, program a náplň školení dle osnov SH ČMS, bližší 

upřesnění je v kompetenci vedoucího OR mládeže a celé rady – OZ schváleno 

• školení rozhodčích mládeže a dorostu je naplánováno na víkend 13. a 14. dubna 2019, 

místo konání bude upřesněno, pozvánka bude včas zveřejněna – zodpovídá vedoucí OR 

mládeže, který byl jmenován vedoucím zkušební komise pro školení rozhodčích mládeže 

a dorostu 
 

ad 6) zpráva OR represe – v omluvené nepřítomnosti p. Hanuse K. informoval Mgr. Urbánek 

- 16. ledna 2019 proběhlo vyhodnocení soutěže O čestnou standartu OSH poprvé podle 

nových pravidel, výsledky byly ihned zveřejněny na webu OSH 

- prvních pět umístění: 1. místo okrsek Dolany, 2. místo okrsek Ledce, 3. místo okrsek 

Nýřansko, 4. místo okrsek Dobříč a 5. místo okrsek Úněšov 

- v jednotlivých oblastech obsadili první místa: v oblasti represe okrsek Nýřansko, v oblasti 

práce s mládeží okrsek Dolní Bělá a v oblasti prevence a ochrany obyvatel okrsek Dolany 

- předání čestných plaket a diplomů bude uskutečněno na ŘVH okrsků dle termínového 

kalendáře nahlášených jednání 
 

ad 7) příprava Výroční zprávy za rok 2018 

p. Foldová: 

• všichni vedoucí OR zpracují zprávy za své úseky, včetně obrazového materiálu (stačí 2 až 

3 fotografie z činností, může být i více) 

• ekonomiku a stav členské základny zpracuje p. Foldová 

• zprávy budou zaslány e-mailem nejpozději do 5. března 2019 tak, aby bylo možné 

Výroční zprávu včas a kvalitně vytisknout a následně bude každému SDH předána na 

jarním shromáždění představitelů SDH 
 

ad 8) termíny OK a KK soutěží 

- Celostátní dorostenecká soutěž ve výstupu na cvičnou věž a běh na 100m překážek 

Memoriál Vendulky Fránové – sobota 11. 5. 2019 místo, stanice HZS Plzeň Košutka 

- Okresní kolo hry Plamen – 25. a 26. 5. 2019, Brabcovna v Mrtníku 

- Krajské kolo hry Plamen – 8. a 9. června 2019 v Domažlicích (pořadatelem OSH 

Domažlice) 

- Okresní kolo v požárním sportu – 15. 6. 2019 – Atletický stadion Plzeň Skvrňany 

- Krajské kolo v požárním sportu – 22. 6. 2019 – Atletický stadion Plzeň Skvrňany 

(pořadatelem OSH Plzeň-sever) 

- Krajské kolo dorostu – 23. 6. 2019 – Atletický stadion Plzeň – Skvrňany (pořadatelem 

OSH Rokycany) 



ad 9) závěrečná zpráva vyúčtování dotace Plzeňského kraje 

p. Foldová: 

• závěrečná zpráva vč. přílohy byla v termínu zpracována a odeslána systémem eDotací 

Plzeňského kraje, včetně všech potřebných podkladů, přítomnými členy VV schválena 

• zpráva bude e-mailem přeposlána všem členům VV – zodpovídá p. Foldová 

• v pondělí 11. 2. 2019 zasedá Zastupitelstvo Pk, na kterém by se měla schválit výše dotace 

pro všechna OSH v kraji na tento rok, žádost byla řádně podána 14. ledna 2019 ba 

následně přijata.  
 

ad 10) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

• předloženy ke schválení přístupy do Centrální evidence pro SDH Přehýšov, Horní Bříza, 

Čemíny, Pňovany, Kozolupy, Vlkošov, Pláň, Pláně a Dražeň – přítomnými členy VV 

schváleno 

• předložena žádost SDH Nevřeň o finanční příspěvek 5tis. Kč na pořízení pohárů pro 

soutěž Vládce severu – žádost nebyla schválena s doporučením, aby si sbor podal žádost 

o příspěvek z dotace Pk – odpověď SDH Nevřeň zašle p. Foldová 

• upozornila na velké nesrovnalosti ve vyplňování Hlášení, resp. kolonky AKTIVITA 

SDH, kde sbory chybně vyplňují hodiny, odpracované hodiny se pouze sčítají, nenásobí 

se počty členů za jednotlivé akce, rovněž tak jsou chybně vyplňovány počty soutěží -  

vysvětlivky k vyplňování jsou na webu OSH, důrazné upozornění, aby si to před 

vyplňováním každý přečetl 

• na portálu prihlasky.dh.cz je třeba zaregistrovat aktivní sportovce ze všech sborů – 

členové VV musí informovat všechny vedoucí soutěžních týmů ve sborech 

• platí nová Směrnice pro sportovní oddíly SH ČMS, kde je nutné do konce března 

vyplnit Registrační list sportovního oddílu, pozor na vyplňování, označí se pouze 

sport, který sportovní oddíl v daném sboru vykonává, trenérské kurzy nemá na 

okrese PS nikdo, tato kolonka zůstává nevyplněna, registrační list podepíše 

starosta SDH, opatří razítkem a naskenuje do formátu PDF a odešle na kancelář 

OSH – do 31. 3. 2019!!! 

• změna v jednání VV – přesunut termín z 5-. 3. na 12. 3. 2019, místo a čas zůstává stejný 

• oznámení o uzavření kanceláře: 6. 2. – školení HVP, a.s., 26. 2. – lékařské vyšetření, 28. 2. 

a 1. 3. – dovolená 

• podaná informace o přijetí žádosti o pronájem KD Dobříč za účelem jarního 

shromáždění představitelů SDH – 23. 3. 2019 od 10ti hodin 

• informovala o Mzdovém předpisu SH ČMS, o kterém vedl na minulém jednání diskusi p. 

Hanus Fr. a slíbil všem členům VV tento materiál přeposlat, do dnešního dne nikdo nic 

neobdržel – tento nový Mzdový předpis byl předmětem jednání vedení SH ČMS a 

následně VV SH ČMS v minulých dnech, je platný pro pracovníky hlavního spolku a 

KSH – OSH se jím mohou rovněž řídit, je přislíbena dotace MV ČR na platy pracovníků 

KSH 

• pracovní náplň pracovníka kanceláře OSH nemůže mít přesný časový harmonogram, 

nelze to paušálně nařídit, každý den je jiný…a každý den je třeba zařídit a zpracovat jiné 



materiály, pracovník je zařazen do 4. platové třídy dle tarifů minimální mzdy, která je 

v souladu s nařízením MPSV ČR 

• zájemkyně o pracovní pozici p. Šmídová z Jarova dnes oznámila, že tuto funkci odmítá 

• nabídka pracovního místa trvá tedy i nadále, podmínky pro přijetí budou zveřejněny na 

webu OSH – zodpovídá Ing. Červenka a p. Foldová 

p. Frána: 

• informoval o termínu podzimního kola hry Plamen, který je stanoven na 12. 10. 2019  – 

hledá se zájemce o pořádání 

p. Holeček: 

• vyjádřil se k tomu, že pokud chce kdokoliv na jednání VV projednávat nějaké záležitosti, 

měl by je mít písemně připravené, včetně všech podkladů 

• ze své praxe uvedl, že pokud potřeboval například v loňském roce pořídit pro zdravotní 

družstvo vakuové dlahy, předložil nabídky na jednání VV včetně ceny a tak by to mělo 

být pokaždé 

• podotkl, že i když je nejmladším členem VV jak věkem tak služebně, nelíbí se mu prázdné 

diskuse, které nikam nevedou, a jen se vzájemně zdržujeme 

p. Kapitán: 

• informoval o schůzce rady historie s vedoucím Aktivu ZH, je předběžně domluveno 

společné setkání na 4. nebo 24. dubna v hasičské klubovně v Senci, na dalším jednání 

bude předložen konečný termín a program jednání AZH 
 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z 15. 1. 2019 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2019 a stav v odevzdávání Hlášení o činnosti 

SDH za rok 2018 

- hodnocení ŘVH sborů  

- výsledky inventarizace majetku za rok 2018 

- termín školení vedoucích MH a dorostu 2. – 3. 3. 2019 v KD Kozolupy 

- výsledky soutěže O čestnou standartu OSH za rok 2018 

- termíny OK a KK soutěží, včetně memoriálu VF v roce 2019  

- uzavření kanceláře 6. 2., 26. 2. a 28. 2 – 1. 3. 2019  

- předběžný termín Aktivu Zasloužilých hasičů 4. nebo 24. 4. 2019  

- přesunutí termínu jednání VV z 5. 3. na 12. 3. 2019  

- Směrnici sportovních oddílů SH ČMS 

- odmítnutí pracovního místa p. Šmídovou z Jarova 

- diskusní příspěvky členů VV 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatelku jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Holotu a p. Češku 

- závěrečnou zprávu vyúčtování dotace Plzeňského kraje za rok 2018 

- přístupy do Centrální evidence SDH pro zástupce SDH Přehýšov, Horní Bříza, Čemíny, 

Pňovany, Kozolupy, Vlkošov, Pláň, Pláně a Dražeň 

- organizační zabezpečení školení vedoucích mládeže a dorostu 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- předsedou zkušební komise pro vedoucí mládeže a dorostu p. Vítězslava Genttnera 

- předsedou zkušební komise pro rozhodčí MH a dorostu p. Jaroslava Fránu 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever neschvaluje: 

- žádost SDH Nevřeň o poskytnutí finančního příspěvku 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ pravidelně aktualizovat termínový kalendář odvodu členských příspěvků na rok 2019  

➢ zaslat zprávu inventarizační komise, závěrečnou zprávu vyúčtování dotace Pk + přílohu 

e-mailem všem členům VV – neprodleně 

➢ zaslat vyjádření k neschválení finančního příspěvku SDH Nevřeň – do 11. 2. 2019 

p. Sakovi: 

➢ dořešit situaci s ukončením činnosti SDH Blažim – termín do 12. 3. 2019  

Všem vedoucím odborných rad: 

➢ zpracovat zprávy za své úseky činnosti včetně obrazového materiálu pro Výroční zprávu 

za rok 2018 a zaslat ji na kancelář OSH – termín do 5. 3. 2019 

Ing. Červenkovi a p. Foldové: 

➢ zveřejnit na webu OSH konkrétní nabídku na pozici pracovníka kanceláře OSH – termín 

do 11. 2. 2019  

Všem členům výkonného výboru: 

➢  informovat členy ve svých okrscích a sborech o nutnosti vyplnění Registračního listu 

sportovního oddílu SH ČMS – termín do 31. 3. 2019  

➢ informovat členy ve svých okrscích a sborech o nutnosti dodat na kancelář OSH Přehled 

o majetku a závazcích za rok 2018 – termín do 15. 5. 2019  

➢ důsledně informovat ve sborech a okrscích vedoucí sportovních družstev o tom, že je 

nutné registrovat na portálu prihlasky.dh.cz všechny aktivní sportovce z důvodu dotací 

MŠMT ČR – termín průběžně 

➢ dle určených delegací zúčastnit se ŘVH okrsků 

 

 

zapsala a zápis zpracovala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

 

ověřovatelé: 

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

 


