
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 10. 6. 2021 

v Centru Caolinum v Nevřeni 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Melichar, p. Česánek, p. Honzík, Ing. Lüftner, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání vedení OSH 17. 5. 2021 

2) Zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad 

3) Plán práce VV na II. pololetí 2021 

4) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

5) Organizační záležitosti, návrhy na vyznamenání, informace o dotacích apod. 

6) Usnesení a závěr 

 

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

ověřovatele zápisu – p. Jana Suchého a p. Ondřeje Holečka – přítomnými členy VV schváleno.  

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání vedení OSH 17. 5. 2021 

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

 

Ad 2) Zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad 

Rada represe: vedoucí rady p. K. Hanus informoval o konání krajského kola v požárním sportu 

dne 26. 6. 2021 na atletickém stadiónu v Klatovech, MČR v PÚ 8. 8. 2021 v Hradci Královém, 

MČR muži a ženy 21. 8. 2021 v Ostravě. 

Rada prevence: vedoucí rady p. Severa informoval, že se uskutečnilo okresní vyhodnocení 

soutěže POODM 2021 v elektronické podobě a v termínu do 23. 4. 2021 byly vítězné práce 

předány do kanceláře KSH PK ke krajskému vyhodnocení. Okresní výsledky jsou zveřejněny 

na webu www.oshps.cz. Účast: 37 dětí, 8 SDH, 3 ZŠ a MŠ. Ceny do soutěže zajistí p. 

Šilhánková a p. Foldová do konce června ve výši rozpočtu 5 tis. Kč schváleném na minulém 

jednání vedení. Krajské výsledky jsou zveřejněny na webu www.kshpk.cz.  

Rada historie: vedoucí rady p. Kapitán informoval, že se rada sejde koncem června 

Rada Ochrany obyvatel – vedoucí rady p. Holeček informoval o uskutečněných webinářích 

v době pandemie a o plánované účasti na sympóziu v nových zdravotnických technikách. Rada 

se sejde koncem června v Druztové. 

Rada mládeže: vedoucí rady p. Suchý informoval o uskutečněném okresním kole hry Plamen 

v Mrtníku dne 22. 5. 2021 a krajském kole hry Plamen ve Stodu 5. 6. 2021. Postup na 

Mistrovství ČR si zajistil tým z Horního Hradiště, které se bude konat ve dnech 26. a 27. 6. 

2021 v Jihlavě. KK dorostu se uskuteční 19. 6. 2021 v Tachově. MČR dorostu se uskuteční ve 

dnech 3.-5. 7. v Zábřehu.  

50. ročník hry Plamen - zahajovací kolo je předběžně plánované na   9. 10. 2021 v Kožlanech. 

Školení vedoucích mládeže je plánované v termínu 4.-5. 9. 2021 v KD ve Všerubech. 

 

 Ad 3) Plán práce VV na II. pololetí 2021 

O plánu práce na období říjen – prosinec 2021 bude jednáno na dalším VV. Další jednání VV 

je stanoveno na úterý 7. září od 16ti hodin, místem jednání bude kancelář OSH, Kollárova 32.  

 

 

 

http://www.oshps.cz/
http://www.kshpk.cz/


Program září 2021: 

1) Kontrola usnesení 

2) Hodnocení účasti zástupců na MČR mládeže, případně dospělých 

3) Informace z VI. sjezdu SH ČMS v Brně 

4) Určení maximálních částek dotace Plzeňského kraje pro sbory a okrsky ve třech 

kapitolách 

5) Hospodaření OSH za období leden – srpen 2021 

6) Organizační záležitosti 

 

Ad 4) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

Starostka p. Foldová podala informace ze shromáždění starostů v Brně dne 28. 5. 2021. Zápis 

je zveřejněný na webu www.dh.cz. VI. sjezd se uskuteční 9. 7. 2021 v Brně. Konat se bude bez 

hostů. Úhrada ubytování a cestovného bude hrazena z finančních prostředků OSH. Doporučen 

je vycházkový stejnokroj včetně saka a pokrývky hlavy. 

 

Ad 5) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ Informovala členy VV o přidělené výši jednotlivých dotací: 

dotace MV 18.987,- Kč 

dotace MŠMT vzdělávání 20 tis. 

   volnočasové aktivity 60 tis. 

   provozní náklady včetně MTZ 50 tis. 

   mzdové prostředky 15,5 tis. 

   okresní kolo v požárním sportu 16.030,- Kč 

   okresní kolo Plamen a dorostu 16.340,- Kč 

➢ účelovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 339 tis. bude schvalovat 

Zastupitelstvo dne 14. 6.  2021. Návrh výše jednotlivých kapitol: materiál 6 tis. Kč, 

propagace a historie 3 tis. Kč, sportovní, společenské a kulturní akce 4 tis. Kč. Po podpisu 

smlouvy bude následně prostřednictvím starostů okrsků, emailových adres starostů SDH 

a členů VV rozeslána na sbory a okrsky forma žádosti s podmínkami čerpání, ve kterých 

se ruší bod 5. Na příštím jednání VV 7. 9. 2021 bude předložen sumář všech žádostí a 

následně bude rozhodnuto o konečné maximální výši příspěvku pro jednotlivé kapitoly. 

Žádosti musí být doručeny na kancelář OSH nejpozději do pondělí 30. 8. 2021 do 15 

hodin! Na pozdě došlé žádosti nebude brán zřetel. Odsouhlaseno členy VV rozdělení 

účelové dotace takto: 71% pro sbory a okrsky, 29% pro potřeby OSH.  

➢ Stav finančních prostředků OSH k 10. 6. 2021: pokladna 1.545,-- Kč, bankovní účet 

966.458,63 Kč. 

➢ Jednání OKRR je naplánováno na 16. 6. 2021 ve 14:30 v kanceláři OSH. 

➢ Starostka OSH se společně se zástupci SH ČMS zúčastní slavnostního předání medaile 

Za záchranu života p. Špachmannovi z Tlučné. 

➢ DOVOLENÁ v kanceláři OSH 1.-19. července 2021, neodkladné záležitosti lze řešit 

emailem nebo na mobilních číslech starostky a náměstků 

➢ Přehled o majetku a závazcích za rok 2020 mnohé SDH a okrsky odevzdaly, bohužel 

ještě některé sbory nedodaly. Dnes je poslední výzva ze strany OSH – případné sankce 

si ponese každý sbor sám! 

➢ Požádala členy VV o návrh místa konání Shromáždění představitelů v listopadu 2021 

pro cca 170 lidí s možností parkování. 

http://www.dh.cz/


➢ Předložila členům VV grafický návrh praporu okresního sdružení s cenovou nabídkou 

80 tis. z materiálu samet a 50 tis. z materiálu satén. 

➢ Poslední výzva pro SDH k odevzdání a proplacení faktur za testy na okresním kole hry 

Plamen v termínu do 25. 6. 2021. 

➢ Připomínka p. Hanuse Fr. k novým členům VV, aby si prostudovali Stanovy SH ČMS a 

příslušné prováděcí předpisy. 

➢ Předložila návrhy z SDH Druztová – po projednání přítomnými členy VV byly 

schváleny. 

Okrskové informace: 

➢ Zástupci jednotlivých okrsků podali informace o plánovaných jednáních a akcích, 

které v uplynulém období probíhali ve sborech a okrscích. 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení ze 17. 5. 2021 

• zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad 

• jednání výkonného výboru OSH PS – úterý 7. 9. 2021, 16 hodin, kancelář Plzeň 

• informace o přidělené výši jednotlivých dotací 

• stav finančních prostředků OSH k 10. 6. 2021 

• stav v odevzdávání Přehledu o majetku a závazcích ze sborů a okrsků za rok 2020 

• uzavření kanceláře OSH z důvodu čerpání řádné dovolené, a to v období 1.-19. července 

2021, v naléhavých případech kontaktovat starostku a náměstky 

• informace o činnosti z jednotlivých okrsků 

• grafický návrh praporu OSH Plzeň-sever, zpracovaný fi Alerion s.r.o. Brno 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Suchého a p. Holečka 

✓ rozdělení účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje: 71% SDH a okrsky, 29% OSH a 

předložení žádostí o dotaci PK jednotlivými SDH v termínu do 30. 8. 2021 do 15 hodin 

✓ dodatečně usnesení jednání vedení OSH: 6. 10. 2020, 8.12. 2020, 17. 5. 2021 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Druztová 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• po podpisu smlouvy o účelové dotaci z rozpočtu PK neprodleně rozeslat na starosty 

sborů, starosty okrsků a členy VV formu žádosti s podmínkami čerpání 

• ve spolupráci s p. Šilhánkovou zajistit nákup cen do soutěže Požární ochrana očima dětí 

a mládeže – termín do 30. 6. 2021 

všem členům VV: 

• informovat členy ve svých okrscích o plánovaném pořízení okresního praporu - 

termín: průběžně 

• zjistit možnost prostoru pro konání shromáždění představitelů SDH v měsíci listopadu 

2021 (13., 20. nebo 27.11.) - termín: do 7. 9. 2021 

vedoucím odborných rad: 



• svolat jednání svých rad a následně informovat vedení a výkonný výbor o výsledcích 

jednání, zápisy vždy zveřejňovat na webu OSH 

 

Závěrem popřála starostka všem pěkné letní dny! 
 

 
 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ondřej  H o l e č e k, v.r.       Jan  S u c h ý, v.r 

 

 

 


