
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 15. 3. 2022 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Hlaváč, p. Honzík, p. Sak, p. Stádník, p. Hanus Fr. 

Nepřítomni: p. Lüftner 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 15. 2. 2022 

2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022 

3) Hospodaření za rok 2021 a daňové přiznání za rok 2021 

4) Informativní zpráva OKRR 

5) Organizační zabezpečení SP SDH 

6) OR prevence, příprava soutěže POODM 

7) Informace z KSH Pk 

8) Organizační záležitosti 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Ondřeje Holečka a p. Kamila Hanuse - 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 15. 2. 2022 

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

 

Ad 2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022 

K dnešnímu dni mají zaplaceno všechny sbory včetně těch, kterým byla starostkou zaslána 

písemná upomínka. Starostka přečetla reakci na upomínku z SDH Červený Újezd. Dne 2. 3. 

2022 byl proveden odvod členských příspěvků na rok 2022 na bankovní účet SH ČMS ve výši 

97.420,- Kč (DH 4.871) a 11.230,- Kč (MH 1.123). 

 

Ad 3) Hospodaření za rok 2021 a daňové přiznání za rok 2021 

Účetní rok 2021 byl uzavřen. Starostka dnešního dne obdržela k podpisu zpracované daňové 

přiznání za rok 2021, Přílohu k účetní závěrce, Výkaz zisku a ztrát a Rozvahu ve zkráceném 

rozsahu. Do konce týdne budou dokumenty doručeny na FÚ v termínu odevzdání do 1.4. 2022. 

Výsledek hospodaření je zisk 103.317,- Kč.  

 

Ad 4) Informativní zpráva OKRR 

Předseda OKRR p. Cízl informoval, že se rada sešla 16. 2. 2022, aby projednala inventuru a 

výsledky hospodaření. Plánované setkání rady z 16. 3. 2022 je přesunuto na 21. 3. 2022.  

 

Ad 5) Organizační zabezpečení SP SDH 

Starostka předložila Pozvánku na SP SDH, které se uskuteční v sobotu 26. 3. 2022 v KD 

v Kralovicích se začátkem v 9:30 hodin - přítomnými členy VV byla schválena. Pozvání na 

jednání obdrží hosté poštou (SH ČMS Praha, KSH PK, HZS PK, fi Alerion s.r.o. Brno, 

Zasloužilí hasiči). Pozvánky na jednotlivé sbory budou odeslány elektronickou poštou zítra  



tj. 16. 3. 2022. Pozvánka je rovněž zveřejněna na webu OSH. P. Holeček zajistí květinovou 

výzdobu. Zástupci firmy Alerion, s.r.o. Brno na tomto shromáždění představí návrh praporu 

OSH PS. 

Každý představitel obdrží pracovní materiály a dále drobné upomínkové předměty (Hasičské 

desatero, blok, propisovací tužka). 

Výkonný výbor OSH PS pověřuje vedením jednání Shromáždění představitelů SDH  

p. Melichara. 

 

Ad 6) OR prevence, příprava soutěže POODM 

Vedoucí rady prevence p. Severa informoval, že se rada sejde dne 25. 3. 2022 v Centru 

Caolinum v Nevřeni, kde zároveň vyhodnotí výsledky soutěže POODM. Termín odevzdání 

prací byl do 11. 3. 2022, rozpočet 8 tis. Kč na ceny POODM byl přítomnými členy schválen. 

 

Ad 7) Informace z KSH Pk 

Informace z KSH podal p. Melichar. Starostka podepsala Darovací smlouvu s KSH. Došlo tak 

k bezplatnému převodu figuríny AMBUMAN s příslušenstvím do vlastnictví OSH Plzeň – 

sever, původní pořizovací hodnota byla 49. tis. Kč. 

 

Ad 8) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ předložila návrhy na vyznamenání z SDH Dýšina, Chrášťovice, Česká Doubravice - po 

projednání přítomnými členy VV byly schváleny  

➢ stav finančních prostředků OSH k 28. 2. 2022: pokladna 6.115,-- Kč, bankovní účet 

1.370.960,72 Kč 

➢ jednání vedení se bude konat v úterý 12. dubna od 16:30 hodin v kanceláři OSH 

➢ další jednání VV je stanoveno na 10. května od 16:30 hodin v kanceláři OSH,  

➢ červnové výjezdní zasedání VV společné se starosty okrsků se uskuteční 14. nebo 16. 6., 

místo konání bude upřesněno 

➢ oznámila, že pracovnice kanceláře p. Šilhánková podala výpověď z pracovního poměru dne 

28. 2. 2022, pracovnice na tomto jednání požádala o dřívější odchod ke dni 18. 4. 2022 

dohodou, nikdo neměl námitky a přítomní členové tuto dohodu schválili 

p. Hanus K.: 

➢ OK PS – předběžný termín konání je 5. 6. 2022 v Manětíně (štafety - Žlutice) 

p. Suchý: 

✓ cena stravného při školení vedoucích mládeže je stanovena ve výši 250,- Kč za osobu a 

den 

✓ návrh na prominutí platby stravného lektorům školení vedoucích mládeže byl 

přítomnými členy schválen 

➢ OK Plamen se uskuteční 28.-29. 5. 2022 ve Všerubech, příprava bude probíhat 27. 5. 

2022 od 9 hodin, rozpočet 60 tis. Kč byl přítomnými členy schválen 

➢ Memoriál V. Fránové se uskuteční 14. 5. 2022 od 9 h na stanici HZS Pk v Plzni - 

Košutce, rozpočet 40 tis. Kč byl přítomnými členy schválen, propozice soutěže jsou 

zveřejněny na webových stránkách www.dh.cz a www.stovky.cz 

➢ rada mládeže se sejde 21. 3. 2022 v HZ v Oboře 

➢ členové VV schvalují využití okresní požární stříkačky pro krajské kolo dorostu 

 

 

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


p. Melichar: 

➢ podal informace ke krizovému rozhodnutí hejtmana Pk ze dne 27. 2. 2022, na základě 

toho proběhla diskuze, případné podněty směřujte na 1. náměstka starostky  

p. Melichara, dotazy ohledně humanitární pomoci směřujte na vedoucího rady OO  

p. Holečka 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení ze 15. 2. 2022 

• stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022 

• hospodaření za rok 2021 a daňové přiznání za rok 2021 

• informativní zprávu OKRR 

• organizační zabezpečení SP SDH 

• informace z KSH Pk 

• změny termínů okresní soutěže hry Plamen, OZ Memoriálu V. Fránové 

• stav finančních prostředků OSH k 28. 2. 2022 

• jednání vedení v úterý 12. dubna od 16:30 hodin v kanceláři OSH PS  

• další jednání VV v úterý 10. května od 16:30 hodin v kanceláři OSH 

• informace ke krizovému rozhodnutí hejtmana Pk ze dne 27. 2. 2022 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

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

p. Kamila Hanuse 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Dýšina, Chrášťovice, Česká 

Doubravice 

✓ pozvánku na SP SDH 

✓ ukončení pracovního poměru pracovnice kanceláře p. Šilhánkové dohodou ke dni  

18. 4. 2022 

✓ rozpočet 60 tis. Kč na OK Plamen 

✓ rozpočet 40 tis. Kč na Memoriál V. Fránové 

✓ rozpočet 8 tis. Kč na ceny POODM 

✓ cena stravného při školení vedoucích mládeže 250,- Kč za osobu a den 

✓ prominutí platby stravného lektorům školení vedoucích mládeže 

✓ využití okresní požární stříkačky pro krajské kolo dorostu 

VV OSH Plzeň – sever – pověřuje: 

• vedením jednání SP SDH p. Melichara 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

starostce p. Foldové: 

• rozeslat pozvánku všem starostům SDH, ZH a hostům – termín do 16. 3. 2022 

vedoucímu OROO p. Holečkovi 

• zajistit květinovou výzdobu na SP SDH – termín do 26. 3 .2022 

 

 



Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ondřej  H o l e č e k , v.r.     Kamil  H a n u s, v.r. 

 

 


