
Z Á P I S 

ze společného jednání výkonného výboru a odborných rad OSH  

Plzeň - sever, konaného dne 7. 12. 2021 v HZ v Oboře  

 

 

Přítomni: dle prezenčních listin 

Omluveni: členové VV - p. Melichar, p. Česánek, p. Bindzar, p. Hanus K., p. Holeček, p. Polcar, 

p. Tyc, p. Cízl, p. Hanus Fr. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 9. 11. 2021 

2) Plán práce na I.Q 2022, plány práce OR 

3) Delegace na ŘVH 

4) Hospodaření 1. -11. 2021, rozpočet 2022 

5) Informace OKRR 

6) Organizační záležitosti, informační materiály pro sbory, hodnocení práce VV a OR 

7) Usnesení a závěr 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu a p. Michala Češku a p. Jana Suchého - 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH PS 9. 11. 2021 

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

 

Ad 2) Plán práce na I.Q 2022, plány práce OR 

Plán práce rozešle starostka p. Foldová všem členům VV elektronickou poštou. Jednání VV je 

stanoveno na 11. 1., 15. 2., 15. 3. 2022. Pokud situace dovolí, termíny jednání budou dodrženy, 

pokud bude omezen počet osob při jednáních, bude jednat pouze vedení OSH. Na březen je 

plánováno shromáždění představitelů SDH – buď 19. nebo 26. března 2022 – místo bude 

upřesněno. 

 

Ad 3) Delegace na ŘVH 

Delegace na ŘVH byly stanoveny pouze do 8. 1. 2022, delegáti se budou řídit platnými 

opatřeními. Termínový kalendář ŘVH bude průběžně aktualizován na webových stránkách. 

Sbory a okrsky mohou e-mailem nahlašovat další termíny svých ŘVH. Všichni organizátoři 

ŘVH jsou povinni řídit se vydaným opatřením hlavního spolku SH ČMS, které je zveřejněno 

na aktuální stránce webu OSH PS. 

 

Ad 4) Hospodaření 1-11 2021, rozpočet 2022 

➢ stav finančních prostředků OSH k 30. 11. 2021: pokladna 3.524,-- Kč, bankovní účet 

733.786,94 Kč 

➢ účelová dotace z rozpočtu Pk pro SDH i OSH ve výši 339 tis. Kč byla vyčerpána v plné 

výši, Darovací smlouvy na zakoupený materiál pro SDH z dotace Pk byly předány 

členům VV k podpisu, 1 podepsaný výtisk je nutné vrátit obratem do kanceláře OSH 

nejpozději však do 7. 1. 2022 

➢ vyúčtování dotace MŠMT ČR provozní náklady OSH bylo odevzdáno v termínu             

do 30. 11. 2021 



➢ vyúčtování dotace MV ČR na provoz bylo odevzdáno v termínu do 30. 11. 2021 

➢ vyúčtování dotace NSA na OK Plamen bylo odevzdáno v termínu do 15. 12. 2021  

➢ předložený návrh rozpočtu pro rok 2022 byl přítomnými členy VV schválen, bude 

následně předmětem schvalování na březnovém jednání SP SDH 

Ad 5) Informace OKRR 

Předseda OKRR p. Cízl se nemohl ze zdravotních důvodu jednání zúčastnit, člen rady               

Ing. Hadinger podal stručné informace, odpověď na prošetření stížnosti p. Frány byla v radě 

projednána a předseda OKRR p. Fránovi písemně sdělí výsledek šetření. 

 

Ad 9) Organizační záležitosti, informační materiály pro sbory, hodnocení OR 

p. Foldová:  

➢ předložila návrhy na vyznamenání z SDH Brdo - Hrádek, Bílov, Obora, Druztová, 

Bdeněves - po projednání přítomnými členy VV byly schváleny 

➢ elektronicky rozešle všem starostům sborů a okrsků informační materiály, které měly být 

předány na Shromáždění představitelů dne 27. 11. 2021 v Korytech 

➢ stručně zhodnotila práci členů VV, dle možností jak pracovních, tak zdravotních byla 

účast na jednáních někdy nižší, činnost VV stejně jako činnost OR byla velmi 

poznamenána pandemickou situací, kdy jedno omezení střídalo druhé, přesto se podařilo 

některé pravidelné okresní akce uspořádat, mrzí ji, že se nenašla „vůle“ a místo pro 

uspořádání soutěže pro dospělé alespoň v požárním útoku, v tomto případě jsme museli 

jako OSH odmítnout dotaci na požární sport od NSA ve výši 16 tis. Kč 

➢ z důvodu nemožnosti převedení části dovolené do příštího roku, bude od pondělí 13. 12. 

2021 uzavřena kancelář OSH, otevřeno bude od 3. 1. 2022, důrazně požádala o 

dodržování úředních dnů 

➢ stav členské základny k 30. 11. 2021 je 6 311 členů, z toho je 1 335 mladých hasičů do 

18ti let 

p. Čermák: 

➢ podivil se nad velmi nízkou účastí členů OR represe na dnešním společném jednání, 

informoval o tom, že vedoucí rady pozvánku nikomu neposlal, sám se dozvěděl o 

dnešním jednání od člena rady ochrany obyvatelstva p. Loužka a členky OR mládeže 

sl. Holé 

p. Suchý: 

➢ vedoucí ORM informoval o plánovaném školení rozhodčích mládeže a dorostu pro 

celý Plzeňský kraj na únor 2022, místo a datum konání bude určeno 

➢ v listopadu získal osvědčení I. a bývalý vedoucí ORM p. Frána si toto osvědčení 

prodloužil 

➢ trika pro MH a dorost i trika pro členy OR mládeže budou v příštím týdnu 

k dispozici, budou u vedoucího OR p. Suchého, úhrada za trika pro MH a dorost ze 

strany sborů je 100,-- Kč a pro členy ORM 200,-- Kč 

 

 

 

 

 

 



U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení z 9. 11. 2021 

• termíny dalších jednání VV 11. 1., 15. 2., 15. 3. 2022 a SP SDH březen 2022 

• informace o dotacích MŠMT ČR , MV ČR, NSA a účelové dotaci z rozpočtu Pk 

• stav finančních prostředků OSH k 30. 11. 2021  

• informaci o plánovaném školení rozhodčích mládeže a dorostu pro celý Plzeňský kraj 

na únor 2022 

• stručné hodnocení činnosti členů VV a odborných rad 

• stav členské základny k 30. 11. 2021 

• uzavření kanceláře OSH od 13. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z důvodu čerpání řádné dovolené, 

opět bude kancelář v provozu od 3. 1. 2022 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

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

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Brdo - Hrádek, Bílov, Obora, 

Druztová, Bdeněves  

✓ částečnou úhradu za trika pro MH a dorost ve výši 100,-- Kč za kus a pro členy OR 

mládeže ve výši 200,-- Kč za kus 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• elektronicky rozeslat členům VV plán práce pro I. Q 2022 – termín do 15. 12. 2021 

• elektronicky rozeslat starostům sborů a okrsků informační materiály, které měly být 

rozdány na Shromáždění představitelů dne 27. 11. 2021 v Korytech – termín do 17. 12. 

2021 

• pracovní materiál pro SP SDH zveřejnit na webu OSH – do 17. 12. 2021 

• ZH a spolupracujícím subjektům zaslat PF 2022 – do 13. 12. 2021 

všem členům VV: 

• podepsaný výtisk Darovací smlouvy na zakoupený materiál pro SDH z dotace Pk vrátit 

obratem do kanceláře OSH nejpozději však do 7. 1. 2022 

• delegovaným členům VV dle možností zúčastnit se ŘVH sborů  

 

 

Závěrem starostka poděkovala místnímu sboru za perfektní přípravu dnešního jednání a popřála 

všem pohodové Vánoce a úspěšný vstup do roku 2022. 

 

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Michal  Č e š k a, v.r.      Jan  S u ch ý, v.r. 

 

 


