
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 7. 9. 2021 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Polcar, p. Sak, p. Severa, p. Hanus Fr. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH 10. 6. 2021 

2) Informace z VI. sjezdu SH ČMS v Brně 

3) Dotace Pk, MŠMT 

4) Informace z OR mládeže, 50. ročník hry Plamen 

5) Informace z OR represe a OR ochrany obyvatel 

6) Organizační záležitosti, návrhy na vyznamenání, informace o dotacích 

7) Usnesení a závěr 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Michala Češku a p. Ondřeje Melichara – 

přítomnými členy VV schváleno.  

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH 10. 6. 2021 

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

 

Ad 2) Informace z VI. sjezdu SH ČMS v Brně  

Starostka p. Foldová podala informace z VI. sjezdu SH ČMS. Na základě výsledku volby člena 

VV SH ČMS nemá Krajské sdružení Pk zastoupení jak ve VV SH ČMS tak ani v Ústřední 

kontrolní a revizní radě. Záznam z jednání, Usnesení i výsledky voleb jsou zveřejněny na webu 

www.dh.cz. 

 

Ad 3) Dotace Pk, MŠMT 

➢ Smlouva o účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje byla podepsána a finanční 

prostředky již máme připsány na účtě. Starostka předložila členům VV sumář všech 

žádostí a následně bylo rozhodnuto o konečné maximální výši příspěvku pro jednotlivé 

kapitoly A: materiál 5 tis. Kč, B: propagace a historie 2 tis. Kč, C: sportovní, 

společenské a kulturní akce 2 tis. Kč. 

➢ Termín odevzdání vyúčtování dotace na letní tábory je do středy 22. 9. 2021. 

➢ Dotace MŠMT – vyúčtování na VA a MTZ ze strany sborů nejpozději do 22. 10. 

2021, termín odevzdání do kanceláře KSH je do 30. 10 2021. Vyúčtování vzdělávání 

mládeže zajistí kancelář OSH do 18. 11. 2021. 

Ad 4) Informace z OR mládeže, 50. ročník hry Plamen 

Rada mládeže: vedoucí rady p. Suchý poděkoval městu a sboru Všeruby za možnost 

uskutečnění školení vedoucích mládeže. Starostka rozešle děkovné dopisy.  

Krajské kolo hry Plamen v příštím roce se uskuteční ve dnech 4.-5. 6. 2022 na stadionu 

v Klatovech a krajské kolo v PS včetně dorostu ve dnech 18.-19. 6. 2022 (Plzeň-jih). 

50. ročník hry Plamen – podzimní zahajovací kolo se uskuteční dne 9. 10. 2021 v Kožlanech. 

VV bylo předloženo Organizační zabezpečení pro 50. ročník hry Plamen 2021-2022. Na aktivu 

vedoucích mládeže bylo rozhodnuto, že soutěže se nebude účastnit kategorie přípravka. OZ 

přítomnými členy VV schváleno. 

http://www.dh.cz/


Dále informoval o úspěchu kolektivů mladých hasičů a dorostu na MČR – hra Plamen v Jihlavě, 

2. místo SDH Horní Hradiště, dorost – dorky SDH Úněšov 3. místo, dorci SDH Manětín 5. 

místo – všem týmům patří naše poděkování. 

 

Ad 5) Informace z OR represe a OR ochrany obyvatel 

Rada represe: vedoucí rady p. K. Hanus informoval o uskutečněném krajském kole v požárním 

sportu dne 26. 6. 2021 na atletickém stadiónu v Klatovech, kde se zúčastnilo 6 družstev mužů 

a 5 družstev žen. Gratulace patří družstvu žen z Úněšova za umístění na 2. místě.   

Rada Ochrany obyvatel – vedoucí rady p. Holeček informoval, že 26. 6. 2021 se sešla okresní 

rada v Druztové, aby projednala vytvoření skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a  

zapojení členů sboru do preventivně-výchovné činnosti (podmínky řeší právní postavení 

těchto skupin a je ke stažení na www.dh.cz v odkaze ochrany obyvatelstva). 

V červnu se také sešla krajská rada (3 členů). Zápis je zveřejněný na webu www.kshpk.cz. 

Rada Historie – ZH p. Kapitán oznámil, že rada společně s Aktivem ZH plánuje okresní setkání 

ve 2. polovině měsíce října v Manětíně. Organizačně zajistí vedoucí AZH p. Fr. Hanus. 

S konkrétními požadavky seznámí VV na začátku měsíce října. 

 

Ad 6) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ Stav finančních prostředků OSH k 31. 8. 2021: pokladna 923,-- Kč, bankovní účet 

1.155.710,73 Kč.  

➢ v červenci navrhla členům VV formou Per rollam poskytnutí finančního daru obci 

Stebnu ve výši 10 tis. Kč na pomoc při živelné pohromě, který byl členy VV schválen. 

Při podpisu Darovací smlouvy došlo k předání hotovosti. 

➢ Jednání OKRR je naplánováno na středu 15. 9. 2021 ve 14:30 v kanceláři OSH. 

➢ Přehledy o majetku a závazcích (případně účetní závěrky sborů) za rok 2020 byly 

naskenovány a zaslány do kanceláře SH ČMS, jejím prostřednictvím (2 zmocněnkyně, 

které mohou tyto úkony provádět) byly předány Městskému soudu v Praze. Zde nastala 

oproti předchozím rokům změna. Na základě vyjádření Městského soudu v Praze je 

uveřejňování dokumentů do Sbírky listin za pomoci prostředníka OSH/KSH možné 

pouze v rámci poskytnuté plné moci. Tuto informaci jsme bohužel obdrželi z kanceláře 

SH ČMS 27. 5. 2021, když byly účetní závěrky ze sborů z velké části odevzdány a plné 

moci sborů jsme neměli k dispozici. 

➢ Informovala o místě konání shromáždění představitelů SDH, které se uskuteční v KD 

v Korytech v sobotu 6. 11. 2021. Pozvánky schválí VV na příštím jednání 5. 10. 2021. 

➢ Předložila návrhy z SDH Břízsko, Ondřejov, Zruč, Kralovice a okrsku Ledce – po 

projednání přítomnými členy VV byly schváleny. 

➢ Další jednání VV je stanoveno na úterý 5. října od 16:30 hodin, místem jednání bude 

kancelář OSH v Plzni. Dále je stanoveno mimořádné jednání VV před konáním SP SDH 

na úterý 26. října od 16:30 hodin v kanceláři OSH v Plzni. 

➢ Další jednání VV bude dle potřeby a aktuální situace, naplánovány jsou termíny 5.10., 

26. 10., 7. 12. – program jednání bude obsahově zpracován starostkou a následně zaslán 

všem členům VV. 

 

 

 

 

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


U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení z 10. 6. 2021 

• zprávy vedoucích jednotlivých odborných rad 

• jednání výkonného výboru OSH PS – úterý 5. 10. 2021 v 16:30 h a mimořádné jednání 

26. 10. 2021 v 16:30 h v kanceláři OSH v Plzni 

• stav finančních prostředků OSH k 31. 8. 2021 

• předání Přehledu o majetku a závazcích ze sborů a okrsků za rok 2020 do kanceláře SH 

ČMS a jejím prostřednictvím na Městský soud v Praze 

• místo a datum konání SP SDH 6. 11. 2021 v KD v Korytech 

• termín odevzdání vyúčtování dotace na letní tábory je do středy 22. 9. 2021 

• termín odevzdání vyúčtování dotace MŠMT na VA a MTZ ze strany SDH do 22. 10. 

2021  

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

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

✓ rozdělení účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do jednotlivých kapitol:  

A: materiál 5 tis. Kč, B: propagace a historie 2 tis. Kč, C: sportovní, společenské a 

kulturní akce 2 tis. Kč 

✓ dodatečně finanční dar obci Stebnu ve výši 10 tis. Kč na pomoc při živelné pohromě 

✓ dodatečně příspěvek ve výši 5 tis. Kč všem reprezentačním družstvům na úhradu 

ubytování, stravování případně sportovní oblečení 

✓ schvaluje OZ 50. ročníku hry Plamen 2021-2022 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Břízsko, Ondřejov, Zruč, Kralovice 

a okrsek Ledce 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• rozeslat děkovné dopisy městu a sboru Všeruby za možnost konání aktivu vedoucích 

mládeže 

• emailem informovat žadatele o příspěvek z dotace PK o konečné výši na jednotlivé 

kapitoly a ve spolupráci s p. Šilhánkovou zaslat pokyny k vyúčtování této dotace – 

termín do 16. 9. 2021  

• připravit pozvánku na SP SDH 6. 11. 2021 – termín do 5. 10. 2021 

• obsahově připravit návrh jednání dalších VV – termín do 30. 9. 2021  

všem členům VV: 

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

termín: průběžně 

• oznámit starostce OSH nominace sborů, které významněji pomáhaly v době pandemie 

– termín do 21. 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 – úkol trvalý  

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Michal  Č e š k a, v.r.      Ondřej  M e l i ch a r, v.r 

 

 

 


