
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 9. 11. 2021 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Češka, p. Hanus K., p. Hlaváč, p. Stádník, p. Hanus Fr.,  

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 5. 10. 2021 

2) Hospodaření za III. čtvrtletí 2021, dotace MV ČR, MŠMT ČR a Pk, jmenování 

inventarizační komise 

3) Program, organizační a technické zabezpečení SP SDH v Korytech 

4) Návrh rozpočtu 2022 

5) Zpráva OR mládeže 

6) Zpráva vedoucího aktivu ZH 

7) Informativní zpráva OKRR 

8) Informace ze SS OSH v Přibyslavi 

9) Organizační záležitosti 

10) Usnesení a závěr 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu a p. Ondřeje Holečka a Ing. Františka 

Lüftnera - přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH PS 5. 10. 2021 

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

 

Ad 2) Hospodaření za III. čtvrtletí 2021, dotace MV ČR, MŠMT ČR a Pk, jmenování 

inventarizační komise 

➢ stav finančních prostředků OSH k 31. 10. 2021: pokladna 9.123,-- Kč, bankovní účet 

1.111.252,25 Kč 

➢ účelová dotace z rozpočtu Pk pro SDH ve výši 240 tis. Kč - dosud čerpáno 230 tis. Kč 

➢ vyúčtování příspěvku z rozpočtu Pk ze strany SDH a okrsků - ti, kteří nedodali 

všechny potřebné fotografie a přílohy společně s fakturou, mají prodloužený termín do 

3. 12. 2021, na každou kapitolu max. 2 fotografie!  

➢ vyúčtování dotace OSH na letní tábory bylo odevzdáno na SH ČMS Praha v řádném 

termínu dne 30. 9. 2021 

➢ vyúčtování dotace MŠMT na VA bylo v termínu odevzdáno na KSH, MŠMT MTZ 

nakonec nečerpal žádný sbor, přidělené finanční prostředky vyúčtuje OSH v provozních 

nákladech v termínu do 30. 11. 2021 

➢ vyúčtování dotace MV na provoz vyúčtuje OSH v termínu do 30. 11. 2021 

➢ vyúčtování dotace NSA na OK Plamen a dorost vyúčtuje OSH v termínu do 15. 12. 2021  

VV OSH jmenuje inventarizační komisi ve složení:  

Vedoucí komise: p. Suchý 

Členové komise: p. Holeček, p. Melichar, p. Česánek, p. Cízl 



Fyzickou inventuru majetku OSH uloženého u SDH Úněšov, Všeruby, Horní Bělá a Ledce 

zajistí p. Suchý do 14. 1. 2022. Podklady pro inventuru zajistí kancelář OSH: p. Šilhánková a 

p. Foldová. 

 

Ad 3) Program, organizační a technické zabezpečení SP SDH v Korytech 

Starostka předložila pozvánku na SP SDH, ve které upraví čas zahájení v 9 hodin a doplní 

podmínky pro testování, aby byly v souladu s řádnými hygienickými nařízeními. P. Suchý se 

poradí s pracovnicí krajské hygienické stanice v Plzni. Po diskuzi byla pozvánka na SP SDH 

členy VV schválena. Kancelář OSH zajistí antigenní testy.  

VV OSH navrhuje zapisovatelku, mandátovou a návrhovou komisi:  

zapisovatelka: p. Šilhánková 

mandátová komise: p. Češka, p. Šilhánková, p. Nováková 

návrhová komise: p. Česánek, ostatní se nominují na místě 

P. Holeček zajistí dezinfekci na ruce a květinovou výzdobu.  

 

Ad 4) Návrh rozpočtu 2022 

Rozpočet pro rok 2022 bude sestaven obdobně jako pro rok 2021, nedá se předem odhadnout 

výše přidělených dotací v této nelehké době. 

 

Ad 5) Zpráva OR mládeže 

Vedoucí OR mládeže p. Suchý informoval o uskutečněném podzimním zahajovacím kole 50. 

ročníku hry Plamen, které se konalo v Kožlanech dne 9. 10. 2021, účastnilo se 18 družstev v 

kategorii mladších a 20 družstev v kategorii starších. Dále poděkoval sboru Kožlany za 

organizační zabezpečení. Starostka odešle písemné poděkování do sboru. 

 

Ad 6) Zpráva vedoucího aktivu ZH 

Starostka v zastoupení vedoucího AZH Fr. Hanuse informovala o uskutečněném okresním 

aktivu ZH, který se konal dne 28.10. v Oranžerii zámku v Manětíně. Setkání se vydařilo, 

zasloužilých hasičů s titulem se zúčastnilo 12, jako host vystoupil bývalý člen ÚKRR                   

p. Kumpán a kastelán zámku Manětín p. Mašek, který zasvěceně pohovořil o rekonstrukci 

Oranžerie. Vyúčtování akce provede SDH Manětín do konce listopadu 2021, zodpovídá               

p. Hanus F. 

Dále byla podána informace o tom, že p. Josef Fila (SDH Žihle) převzal titul ZH v Přibyslavi 

dne 27. 10. 2021.  

 

Ad 7) Informativní zpráva OKRR 

Jednání OKRR dne 20. 10. 2021 se nemohlo uskutečnit z pracovních důvodů předsedy p. Cízla. 

Na dnešním jednání vysvětlil členům VV záležitost ohledně žádosti o prošetření, kterou podal 

starosta SDH Všeruby p. Frána. p. Foldová našla zbytek (6 ks) příjmových pokladních dokladů 

i finanční hotovost v deskách v autě, hotovost předala do pokladny a k proúčtování dne 19. 10. 

2021. Po řádném jednání OKRR bude p. Fránovi zasláno vyrozumění k prošetření celé 

záležitosti. 

 

Ad 8) Informace ze SS OSH v Přibyslavi 

Starostka p. Foldová informovala v záležitosti dovolby člena VV SH ČMS a člena ÚKRR. 

V zápise z jednání VV SH ČMS dne 22. 10. 2021 Ing. Němečková citovala vyjádření právníka 

sdružení, ve kterém se uvádí, že Stanovy SH ČMS nedovolují dodatečně dovolit člena do VV 

SH ČMS a ÚKRR, pokud neklesne počet členů VV stanovený sjezdem. V usnesení sjezdu jsou 

uvedeny konkrétní osoby, jako členové VV SH ČMS bez uvedení dovolby člena KSH 

Plzeňského kraje. Tím byl stanoven nejnižší počet členů VV. Tento se nesnížil, proto Stanovy 



neumožňují SS OSH dovolit dalšího člena VV SH ČMS a ÚKRR. Toto usnesení neuvádí 

delegovací pravomoc dovolit člena VV SH ČMS a ÚKRR na jednání shromáždění starostů 

OSH, na rozdíl od usnesení V. sjezdu, který ve svém usnesení deleguje pravomoc dovolit člena 

VV SH ČMS a člena ÚKRR na jednání SS OSH.  

Dále p. Foldová citovala starostku Ing. Němečkovou, která mimo jiné uvedla: „že je možné 

popřípadě hledat jiné cesty v dialogu s KSH Pk, každopádně je nutné postupovat v souladu se 

stanovami a chránit dobré jméno sdružení“. 

UPOZORNĚNÍ: povinnost zřízení datových schránek od roku 2023, týká se to všech, co mají 

přidělené IČ a to i sborů, zejména těch, kteří čerpají dotaci Můj klub 2022. 

V dalším programu jednání SS OSH se postupovalo standartně. Celý zápis včetně usnesení je 

zveřejněn na www.dh.cz. 

 

Ad 9) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ předložila návrhy na vyznamenání z SDH Úherce, Vejprnice, Chrást, Zbůch, Horní Bělá, 

Nevřeň - po projednání přítomnými členy VV byly schváleny 

➢ další výjezdní jednání VV společně s členy OR je stanoveno na úterý 7. prosince od 18 

hodin, místem jednání je HZ v Oboře  

➢ ŘVH sborů se musí uskutečnit do 31. 12. 2021, hromadné Hlášení o činnosti sboru za 

rok 2021 se dá vyplnit v centrální evidenci, pouze ti, kteří mají zřízen přístup 

➢ na základě opakovaných a stupňujících se problémů s vyúčtováním dotací, 

vypracuje pracovnice kanceláře metodický pokyn (manuál), jak postupovat při 

vyúčtování dotace Pk, přestože písemné informace k vyúčtování obdrželi starostové 

okrsků a sborů i vedoucí kolektivů MH společně s žádostí o dotaci a měli předat  

dále do sborů, pokyny k vyúčtování dotace Pk byly rovněž včas a srozumitelně 

zaslány všem žadatelům o tuto dotaci, pokud ve sboru neumíte vyúčtovat, najměte 

si účetní, která Vám poradí nebo o dotaci vůbec nežádejte!!! 

➢ metodický pokyn k vyúčtování dotací MŠMT ČR vydává ústředí SH ČMS a je ke 

stažení na stránkách www.dh.cz., je potřeba pokyny důsledně číst!   

➢ navrhla odměnu pro pracovnici kanceláře p. Šilhánkovou ve výši 5 tis. Kč, členové VV 

navrhli částku 10 tis. Kč, po projednání byla členy VV schválena 

➢ zemřel starosta SDH Kaceřov ve velmi nízkém věku 

➢ splátka půjčky KSH ve výši 8.760,- Kč byla připsána na bankovní účet dne 31. 10. 2021, 

zbývá doplatit 21 tis. Kč 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení z 5. 10. 2021 

• informace o průběžném čerpání dotací MŠMT ČR , MV ČR a účelové dotace z rozpočtu 

Pk 

• stav finančních prostředků OSH k 31. 10. 2021  

• návrh rozpočtu 2022 

• informativní zprávu OKRR k prošetření žádosti p. Frány 

• informace ze SS OSH v Přibyslavi 

• zřízení datových schránek od roku 2023, týká se to všech, co mají přidělené IČ a to i 

sborů, zejména těch, kteří čerpají dotaci Můj klub 2022 

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


 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Holečka a Ing. Lüftnera 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Úherce, Vejprnice, Chrást, Zbůch, 

Horní Bělá, Nevřeň  

✓ pozvánku na SP SDH  

✓ odměnu pro pracovnici kanceláře p. Šilhánkovou ve výši 10tis. Kč 

✓ výjezdní jednání VV OSH společně s členy OR – úterý 7. 12. 2021 v 18 hodin v HZ 

v Oboře 

 

VV OSH Plzeň – sever jmenuje: 

• inventarizační komisi ve složení: vedoucí komise - p. Suchý, členové komise -                  

p. Holeček, p. Melichar, p. Česánek, p. Cízl 

 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• elektronicky rozeslat pozvánku na SP SDH starostům sborů, hostům a ZH bude zaslána 

poštou – termín do 15. 11. 2021 

• odeslat poděkování sboru Kožlany za organizační zabezpečení podzimního 

zahajovacího kola 50. ročníku hry Plamen – termín do 30. 11. 2021 

p. Šilhánkové: 

• vypracovat metodický pokyn (manuál), jak postupovat při vyúčtování dotace Pk – 

termín do 30. 3. 2022  

vedoucímu OR mládeže p. Suchému: 

• projednat s pracovnicí krajské hygienické stanice v Plzni podmínky pro testování, aby 

byly v souladu s řádnými hygienickými nařízeními – termín do 11. 11. 2021 

ZH Fr. Hanusovi: 

• vyúčtovat okresní aktiv ZH za SDH Manětín a fakturu dodat do kanceláře OSH – termín 

do konce listopadu 2021 

 

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ondřej  H o l e č e k, v.r.     Ing. František  L ü f t n e r, v.r. 

 

 


