
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného 

dne 26. května 2020 v Hasičské zbrojnici ve Všerubech                                                             

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Nepřítomni: p. Holota 

Omluveni: p. Tyc, p. Krnáč, p. Holeček 

Hosté: p. Slach Petr 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání dne 10. 3. 2020 

2) Informace o uplynulém období březen – květen 2020 

3) Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

4) Stanovení náhradního termínu konání Shromáždění delegátů SDH 

5) 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 Fr. – 

přítomnými členy VV schváleno. 

Ad 1) Kontrola usnesení z jednání dne 10. 3. 2020 - provedla p. Foldová 

Usnesení splněno. 

Ad 2) Informace o uplynulém období březen - květen 2020 

Jednotliví členové VV informovali o dění ve sborech během nouzového stavu v ČR. 

P. Šilhánková informovala o stavu peněžních prostředků: 

• stav pokladny k 30. 4. 2020: 20.309,- Kč 

• stav bankovního účtu k 26. 5. 2020: 781.050,41 Kč. 

Ad 3) Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

OR mládeže – p. Frána, p. Suchý: 

• bez náhrady se v roce 2020 ruší okresní a krajská kola hry Plamen, rovněž tak 

Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu 

• soutěže dorostu a mladých hasičů, které měly nebo mají naplánovány jednotlivé sbory, 

se mohou konat od 12. 5. 2020 za podmínek, které nesmí být v rozporu s jakýmkoliv 

aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů, letní tábory 

se mohou konat za podmínek stanovených MŠMT ČR a Vlády ČR – nutno sledovat 

aktuální stanoviska a doporučení 

• výsledky 48. ročníku hry Plamen budou započítány jako výsledky podzimního 

(zahajovacího) kola, které proběhlo na podzim 2019 

• podzimní aktiv vedoucích mladých hasičů se uskuteční za spolupráce SDH Líně 

v termínu 4. a 5. září 2020 



• zahajovací kolo 49. ročníku hry Plamen se uskuteční 10. října 2020 v Líních, 

• p. Suchý informoval o jednání ORM, které se uskutečnilo 21. 5. 2020 ve Městě 

Touškově 

 

OR prevence – p. Severa: 

• literární a výtvarné práce zaslané do soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

budou na okresním kole vyhodnoceny do 31. 7. 2020 a následně do 15. 9. 2020 bude 

uskutečněno předání diplomů a cen vítězům v jednotlivých kategoriích, p. Severa 

vyhotoví seznam zúčastněných  

OR ochrany obyvatel – p. Holeček: 

• nemohl se z pracovních důvodů zúčastnit jednání, ale předal informace o činnosti rady 

písemnou formou 

OR historie – p. Kapitán: 

• člen rady p. Fanta žádá sbory o památeční medaile, odznaky a podobné předměty, aby 

mohl vytvořit vzpomínku úspěchů v našem okrese 

Aktiv ZH:  

• krajské setkání Zasloužilých hasičů, které v roce 2020 zabezpečujeme společně s KSH 

má termín 10. 9. 2020 s místem konání v Kralovicích a Mariánské Týnici, dále budeme 

informovat po jednání VV KSH PK 

• 11. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů OSH PS by se mělo uskutečnit v období 

říjen - listopad 2020, o přesném termínu a místě konání bude rozhodnuto na dalším 

jednání výkonného výboru OSH PS 

OR represe – p. Hanus Kamil: 

• informoval o zrušení všech postupových soutěží v požárním sportu a MČR 

Ad 4) Stanovení náhradního termínu konání Shromáždění delegátů SDH 

Náhradní termín konání shromáždění delegátů SDH (původně stanovený na 28. 3. 2020) se 

překládá na 19. 9. 2020 s místem konání v KD ve Všerubech. Pozvánky s programem budou 

zaslány 14 dní před konáním shromáždění všem delegátům elektronickou cestou. 

 

Ad 5) Organizační záležitosti 

p. Foldová:    

• jednání výkonného výboru a odborných rad je možné uskutečnit od 12. 5. 2020  

• školení a další porady mohou být konány dle počtu osob přítomných na těchto akcích 

 od 12. 5. 2020 (např. sborové a okrskové porady apod.) 

• bez náhrady se v roce 2020 ruší okrsková, okresní i krajská kola postupových soutěží 

v požárním sportu dospělých včetně Mistrovství ČR v požárním sportu 

• od 12. 5. 2020 lze konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže tak, 

aby jejich průběh byl v souladu s aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či 

příslušných krizových štábů 

• odevzdání originálu dokumentu Přehled o majetku a závazcích jednotlivých SDH a 

okrsků je v termínu do  15. 6. 2020, v případě vedení podvojného účetnictví: Přílohu 

k účetní závěrce, Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty, tabulkový přehled o odevzdaných 



dokumentech bude zveřejněn na aktuální stránce www.oshps.cz, tiskopisy jsou ke 

stažení na uvedených webových stránkách v dokumentech VV 

• Rejstřík sportu – ze 130ti SDH zaregistrovalo prozatím své sportovce z našeho OSH 24 

sborů, upozornění na nutnost registrace a to v případě všech mladých i dospělých 

sportovců!!! Návod jak registrovat, byl již prostřednictvím členů VV a okrskových 

starostů na všechny sbory zaslán, jinak je k dispozici na www.dh.cz, registrace má 

návaznost na pojištění všech sportovců!!! 

• úřední dny kanceláře OSH Plzeň – sever: 

➢ Pondělí 8 ,00 – 14,00 hodin 

➢ Středa   8,00 – 15,30 hodin 

➢ přestávka 11,30 – 12,00 hodin 

➢ jiné úřední hodiny možné po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě 

• dotace 2020 - v pondělí 8. 6. 2020 by mělo Zastupitelstvo PK schválit účelovou dotaci 

pro jednotlivá OSH v kraji, další dotace z MŠMT ČR a MV ČR neznáme, 

s pravděpodobností nebudou vůbec nebo pouze v omezené výši 

• další jednání výkonného výboru OSH PS bylo stanoveno na 23. června 2020 v HZ ve 

Všerubech od 17h 

 

 

U S N E S E N Í: 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

➢ kontrolu usnesení z jednání dne 10. 3. 2020 

➢ informace o uplynulém období březen - květen 2020 

➢ zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

➢ úřední dny kanceláře OSH Plzeň – sever: pondělí 8,00 – 14,00 hodin a středa 8,00 – 

15,30 hodin, přestávka 11,30 – 12,00 hodin, jiné úřední hodiny možné po předchozí 

telefonické nebo e-mailové domluvě 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku dnešního jednání p. Miroslavu Šilhánkovou a ověřovatele zápisu  

p. Michala Češku a p. Františka Hanuse 

✓ Opatření okresního sdružení hasičů Plzeň - sever vydané na základě doporučení 

rozvolnění opatření SH ČMS Praha 

✓ stanovení náhradního termínu jednání shromáždění delegátů SDH dne 19. 9. 2020  

s místem konání v KD ve Všerubech 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ rozeslat všem statutárním zástupcům sborů a okrsků Opatření okresního sdružení 

hasičů Plzeň - sever vydané a schválené VV dne 26. 5. 2020 ve Všerubech  – co nejdříve 

➢ uskutečnit předání diplomů a cen vítězům v jednotlivých kategoriích v literární a 

výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže – termín do 15. 9. 2020 

p. Šilhánkové: 

http://www.oshps.cz/
http://www.dh.cz/


➢ zveřejnit na webových stránkách www.oshps.cz tabulku o odevzdaném dokumentu 

Přehled o majetku a závazcích za rok 2019 

 

všem představitelům SDH a okrsků: 

➢ odevzdat originál dokumentu Přehled o majetku a závazcích poštou nebo osobně – 

termín do 15. 6. 2020, v případě vedení podvojného účetnictví: Přílohu k účetní 

závěrce, Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty  

p. Severovi: 

➢ vyhotovit seznam zúčastněných v literární a výtvarné soutěži Požární ochrana očima 

dětí a mládeže – termín do 15.6. 2020 

p. Hanusovi Fr.: 

➢ dodat fakturu na OSH za uskutečněné březnové školení vedoucích mládeže v Manětíně 

– termín do 31. 5. 2020 

p. Sakovi: 

➢ doručit na OSH písemné rozhodnutí, že SDH Úněšov nebude realizovat letní tábor – co 

nejdříve 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  

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

http://www.oshps.cz/

