
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 9. září 2020 

v kulturním domě ve Všerubech 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Češka, p. Fila, p. Hanus Fr., p. Krnáč, p. Severa, p. Sak, p. Tyc 

Hosté: p. Slach  

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z června 2020 

2) Příprava shromáždění delegátů 

3) Organizační záležitosti 

4) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Alena Foldová. Přivítala přítomné, poděkovala 

p. Fránovi za poskytnutí prostor pro jednání, navrhla ověřovatele zápisu – p. Kamila Hanuse a 

p. Martina Holotu – přítomnými členy VV schváleno a zapisovatelku jednání p. Miroslavu 

Šilhánkovou – přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení VV z 23. 6. 2020 

Kontrolu provedla p. Foldová, konstatováno, že body usnesení byly splněny. 

 

Ad) Příprava SD 

P. Petr Slach – předseda organizační komise podal aktuální informace o přípravě SD 2020. Po 

obsahové i organizační stránce je vše zabezpečeno, včetně všech členů pracovních komisí. 

1. 9. 2020 byly rozeslány pozvánky jednotlivým delegátům prostřednictvím elektronické pošty 

a 7. 9. 2020 poštou Zasloužilým hasičům a hostům. Pozvánka je rovněž zveřejněna na webu 

OSH. Vzhledem k opatřením z MZ ČR zakoupilo OSH jednorázové roušky, které při prezenci 

obdrží každý účastník jednání SD. Veškerá hygienická opatření budou striktně dodržena! 

 

Ad 3) Organizační záležitosti 

p. Šilhánková: 

• Informovala o stavu finančních prostředků OSH k 31. 8. 2020: pokladna 17.366,00 Kč, 

bankovní účet 1.136.480,44 Kč. 

p. Foldová: 

• Po seminářích jednotlivých odborných rad navrhla výkonnému výboru jmenovat 

vedoucí odborných rad: 

➢ Rada represe: p. Kamil Hanus 

➢ Rada mládeže: p. Jan Suchý 

➢ Rada prevence: p. Petr Severa 

➢ Rada ochrany obyvatelstva: p. Ondřej Holeček 

➢ Rada historie: p. Ladislav Kapitán 

               Přítomnými členy VV jmenování schváleno. 



• Přednesla návrh na starostu SH ČMS – Ing. Moniku Němečkovou a dalšího náměstka 

SH ČMS Ing. Jaroslava Salivara. Hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

Tito dva kandidáti budou představeni delegátům na shromáždění ve Všerubech. 

• Smlouva o účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje byla podepsána koncem června 

a následně byla na všechny sbory a okrsky odeslána žádost s průvodním dopisem. Do 

31. 8. 2020 došlo celkem 30 žádostí od sborů a 4 žádosti od okrsků. 

Na základě předložených žádostí o finanční příspěvek z dotace PK 2020 VV schvaluje 

zvýšení jednotlivých kapitol: kapitola A – materiál, vybavení 8 tis. Kč, kapitola B – 

propagace, historie, výročí SDH 4 tis. Kč, kapitola C - společenské a sportovní akce, 

vzdělávání 6 tis. Kč a to tak, aby bylo dodrženo rozdělení účelové dotace 75% pro sbory 

a okrsky, 25% pro potřeby OSH (toto % rozdělení bylo schváleno VV již v červnu 2020). 

• Přístupy do centrální evidence pro SDH Zahrádka, Tlučná, Červený Újezd, Újezd u 

Manětína, Chotiná, Blatnice, Bezvěrov, Mrtník, pracovnici kanceláře OSH PS p. 

Šilhánkovou a vedoucího odborné rady mládeže p. Suchého – přítomnými členy VV 

schváleno 

• Předložila návrhy na vyznamenání z SDH Zruč, Česká Doubravice, Tlučná – po 

projednání přítomnými členy VV byly návrhy schváleny, kromě těchto návrhů pro členy  

z SDH Tlučná: M. Boudu, P. Filipa, V. Melicharovou, T. Nikodéma, N. Píškovou – a to 

pro nesplnění Statutu vyznamenání, tyto návrhy budou vráceny starostovi SDH Tlučná. 

• Termín dalšího jednání VV bude stanoven po shromáždění delegátů. 
 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení VV z 23. 6. 2020 

• stav finančních prostředků OSH k 31. 8. 2020 

• stav v přípravě shromáždění delegátů 
 

VV OSH Plzeň - sever jmenuje: 

• vedoucí odborných rad: 

OR represe: p. Kamil Hanus 

OR mládeže: p. Jan Suchý 

OR prevence: p. Petr Severa 

OR ochrany obyvatelstva: p. Ondřej Holeček 

OR historie: p. Ladislav Kapitán 
 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. K. Hanuse a p. Holotu 

✓ zvýšení jednotlivých kapitol finančního příspěvku z dotace PK 2020:  

kapitola A - materiál, vybavení 8 tis. Kč 

kapitola B - propagace, historie, výročí SDH 4 tis. Kč 

kapitola C - společenské a sportovní akce, vzdělávání 6 tis. Kč 



✓ přístupy do centrální evidence pro SDH, pro pracovnici kanceláře OSH PS a vedoucího 

OR mládeže 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zruč, Česká Doubravice, Tlučná 

 

VV OSH Plzeň – sever neschvaluje: 

• předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Tlučná - M. Boudu, P. Filipa,  

V. Melicharovou, T. Nikodéma, N. Píškovou 
 

VV OSH Plzeň – sever navrhuje shromáždění delegátů SDH: 

• předložit návrhy na starostu SH ČMS – Ing. Moniku Němečkovou a na náměstka 

starosty SH ČMS Ing. Jaroslava Salivara 
 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové a p. Šilhánkové: 

• zajistit na SD: vlajku SH ČMS, barevné papíry, tašky, pracovní materiál – informační 

bulletin, hlasovací lístky, delegační lístky a ostatní dokumenty – termín do 18. 9. 2020 
 

p. Foldové:  

• informovat žadatele o finanční příspěvek z dotace Plzeňského kraje o jeho navýšení, a 

to elektronickou cestou – termín neprodleně 
 

p. Holečkovi: 

• zajistit květinovou výzdobu na SD – termín do 18. 9. 2020  
 

p. Fránovi: 

• vystavit fakturu za nápoje na zářijovém jednání VV ve Všerubech – termín neprodleně  
 

Všem členům VV: 

• v rámci svých časových možností, zúčastnit se konečné přípravy shromáždění delegátů 

po materiální a organizační stránce v pátek, 18. 9. 2020 od 15,00 hodin v KD ve 

Všerubech 

 

 

Zapsala: 

 

Miroslava  Š i l h á n k o v á, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Kamil H a n u s, v.r.       Martin  H o l o t a, v.r. 

 

 

 

 

 


