
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

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

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Češka, p. Fila, p. Hanus K., p. Hanus F., p. Severa, p. Tyc, p. Holeček 

Nepřítomni: p. Sak, p. Holota 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 18. 6. 2019 

2) Hospodaření za 1. pololetí 2019, čerpání dotace z rozpočtu PK 

3) Zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR MH, dorostu a dospělých 

4) Zpráva ORM – aktiv vedoucích MH, příprava a OZ 48. ročníku hry Plamen 

5) Konečná zpráva X. setkání ZH a funkcionářů 28. 9 . 2019, Újezd nade Mží, KD 

Kozolupy 

6) Organizační záležitosti 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. V úvodu bylo vzpomenuto úmrtí             1. 

náměstka Ing. Vlastimila Červenky. Návrh na zapisovatelku: p. Šilhánková – přítomnými 

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

členy VV schváleno. 

Ad 1) kontrola usnesení – provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Hospodaření za 1. pololetí 2019, čerpání dotace z rozpočtu PK 

p. Šilhánková: informovala o hospodaření k 31. 8. 2019: 

• náklady: 775.493,20 Kč 

• výnosy: 1.329.321,63 Kč 

• stav pokladny: 4.530,- Kč 

• stav bankovního účtu k 10.9.2019: 830.413,95 Kč 

• dotace PK pro SDH 320 tis. Kč - dosud čerpáno 83.709,35 Kč 

Ad 3) Zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR MH, dorostu a dospělých 

p. Frána: za OR mládeže zhodnotil účast zástupců PS na MČR MH ve Vlašimi, kolektiv 

MH SDH Manětín obhájil titul Mistrů ČR z roku 2018! MČR dorostu se konalo ve 

Svitavách, dorostenky z SDH Úněšov skončily na druhém místě a dorostenci z Horní 

Bělé na místě 8. V jednotlivcích náš okres zastupoval dorostenec z H. Bělé Ondřej Šiška, 

který v kategorii mladší dorostenci obsadil celkové 7. místo.  



p. Foldová: Na MČR v požárním sportu dospělých, které se konalo v Ústí nad Labem, 

Plzeňský kraj zastupovaly ženy z SDH Úněšov, které se v celkovém pořadí umístily na 6. 

místě. Součástí MČR byl výstup na cvičnou věž v kategorii dorostenců, tady naše barvy 

hájila v kategorii mladší Anna Kleinová, která skončila na 3. místě. Ve střední kategorii 

na 4. místě skončila Sára Kaprová a v kategorii starší 3. místo vybojovala Katka Vébrová. 

Dosažené výsledky jsou více než dobré, všem kolektivům, jednotlivcům a trenérům 

patří velké poděkování! 

V současné době probíhá Mistrovství světa v požárním sportu v ruském Saratovu, kam 

odcestovali z našeho okresu dorostenky Anna Kleinová, Sára Kaprová a Katka Vébrová 

a za muže Dominik Soukup. Věříme v kvalitní výsledky! 

Ad 4) Zpráva ORM – aktiv vedoucích MH, příprava a OZ 48. ročníku hry Plamen 

p. Frána, OR mládeže informoval o přípravě 48. ročníku hry Plamen. Od 13. do 14. září 

se v HZ v Tlučné uskuteční podzimní aktiv vedoucích mládeže, kde bude zhodnocen 

uplynulý ročník hry Plamen, budou poskytnuty informace k dotacím na volnočasové 

aktivity a MTZ SDH a rovněž budou účastníci seznámeni s OZ 48. ročníku hry Plamen, 

jehož podzimní část se bude konat 12. října v Tlučné – závod požárnické všestrannosti 

a štafeta požárních dvojic. 

Ad 5) Zpráva k X. setkání ZH a funkcionářů 28. 9. 2019, Újezd nade Mží, KD Kozolupy 

p. Randa informoval o setkání Aktivu ZH Plzeňského kraje v Dobré Vodě u Sušice, 

kterého se zúčastnilo 10 ZH našeho OSH, poděkování SDH do Zruče a do Nýřan za 

zajištění dopravy dopravními automobily. 

X. setkání ZH a funkcionářů našeho OSH se uskuteční dne 28. 9. 2019 v Újezdě nade 

Mží a v KD v Kozolupech. Je zajištěna prohlídka statku v Újezdě nade Mží (vstupné pro 

jednoho účastníka 40,- Kč), od 15,00 hodin zajištěna hudba EVERGREEN DUO, ve 

spolupráci s Obcí Kozolupy bude zajištěno drobné občerstvení. Pozvánky zajistí a 

následně rozešle p. Foldová – do 13. 9. 2019 (všem ZH, starostům okrsků, členům VV a 

hostům z řad SH ČMS, KSH PK, PK, HZS a obce Kozolupy). 

ad 6) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Tlučná, SDH Brdo – Hrádek a 

návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič pro p. Jiřího Švambergra z SDH Kožlany 

• upozornila na blížící se termín vyúčtování příspěvku pro reprezentanty OSH PS, 

kteří se zúčastnili MČR v požárním sportu, zatím tak neučinil SDH Úněšov – pokud 

do 25. 9. zástupce tohoto sboru nepředloží potřebné vyúčtování a doklady, 

příspěvek nebude uznán 

• informovala o obtížnosti účelového čerpání dotace na KK v požárním sportu ve 

výši 61.150,- Kč, pravděpodobně vrátíme zbytek nevyčerpané dotace, je 



nesmyslné pro 10 družstev „utratit“ tak vysokou finanční částku hospodárně a 

efektivně – rozpočet na krajské kolo byl nadhodnocen!!! (z našeho OSH nebyla 

možnost se předem k rozpočtu vyjádřit, byl sestaven vedením KSH v loňském 

roce), z účelové dotace PK nelze hradit stravování, což je další vyšší finanční 

položka 

• upozornila na to, že velké množství žadatelů o dotaci PK ze strany sborů zatím 

nepředložilo vyúčtování a navrhuje zkrácení lhůty pro odevzdání vyúčtování 

původně z 31. 10. na 25. 10. tak, aby byl prostor pro zpracování podkladů, 

případné opravy a také z důvodu přípravy Shromáždění představitelů SDH, 

o změně termínu vyúčtování dotace PK budou žadatelé informováni  

na e-mailové adresy 

• informovala o oslavách 150. výročí založení SDH Manětín, kterých se 7. září 

osobně zúčastnila 

p. Urbánek: 

• informoval o oslavách 125. výročí založení SDH Obora, které se uskutečnily   

27. července 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání dne 18. 6. 2019 

- hospodaření k 31. 8. 2019 a čerpání dotace z rozpočtu PK 

- hodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR MH, dorostu a dospělých 

- zprávu ORM – aktiv vedoucích MH, přípravu a OZ 48. ročníku hry Plamen 

- zprávu k X. setkání ZH a funkcionářů 28. 9. 2019, Újezd nade Mží a  

KD Kozolupy 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu 

p. Luďka Eksteina a p. Jana Krnáče 

- návrhy na vyznamenání pro členy SDH Tlučná, SDH Brdo – Hrádek a návrh na 

udělení titulu Zasloužilý hasič pro p. Jiřího Švamberga z Kožlan 

- zkrácení lhůty pro vyúčtování dotace PK ze strany žadatelů na 25. 10. 2019 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• rozeslat žadatelům o finanční příspěvek z rozpočtu PK informaci o změně 

termínu vyúčtování tj. do 25. 10. 2019 na e-mailové adresy – termín do 20. 9. 

2019  



• rozeslat pozvánky pro X. setkání ZH a funkcionářů dne 28. 9. 2019 v Újezdě nade 

Mží a v KD v Kozolupech – termín do 13. 9. 2019  

p. Sakovi: 

• předložit potřebné doklady k vyúčtování příspěvku na ubytování nebo dopravu 

při účasti dorostu a následně žen na MČR (Svitavy, Ústí n. Labem) – do 25. 9. 

2019 

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

Blažim, kde bylo vše předjednáno – do 8. 10. 2019  

 

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

Ověřovatelé:  

p. Luděk  E k s t e i n, v.r.                p. Jan  K r n á č, v.r. 


