
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru společného se starosty okrsků, 

konaného dne 14. června 2022 na Obecním úřadě Horní Bělá 

 
Přítomni: členové VV dle prezenční listiny 

Omluveni: členové VV p. Sak, p. Tyc 

Přítomní starostové nebo zástupci okrsků: Nýřansko, Dolní Bělá, Plasy, Žihle+Bílov, 

Manětín+Bezvěrov, Vochov, Dobříč, Ledce, Kožlany+Chříč, Kralovice, Hromnice, Dolany a 

starosta SDH Horní Bělá 

Nepřítomni zástupci okrsků: Úněšov, Všeruby 

 

Jednání zahájil a řídil náměstek starostky p. Ondřej Melichar, který poděkoval za možnost 

uskutečnit dnešní společné jednání se starosty okrsků na Obecním úřadě Horní Bělá. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení 

2) Zpráva OR mládeže 

3) Zpráva OR represe 

4) Zpráva OR prevence 

5) Zpráva OR ochrany obyvatelstva 

6) Zpráva OR historie 

7) Zpráva Aktivu Zasloužilých hasičů 

8) Informativní zpráva OKRR 

9) Informace k dotacím MV, MŠMT ČR, NSA a Plzeňského kraje 

10) Plán práce VV na 2. pololetí 2022 

11) Informace z činnosti jednotlivých okrsků 

12) Organizační záležitosti 

13) Usnesení a závěr 

 

Řídící jednání navrhl zapisovatelku dnešního jednání p. Alenu Foldovou a ověřovatele zápisu 

p. Ondřeje Melichara a p. Jana Suchého – přítomnými členy VV schváleno 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 10. května 2022 

Kontrolu provedla p. Foldová – konstatováno, že úkoly byly splněny s těmito dodatky: 

- Vysvětlení připomínek ke školení VM v Hromnici, údajně byla vznesena připomínka 

z SDH Zbůch na požívání alkoholu přednášejícími školiteli. Proti tomu se důrazně 

ohradil vedoucí OR mládeže p. Suchý, dále p. Češka, p. Foldová, Mgr. Urbánek, kteří 

konstatovali, že alkohol během školení nikdo nepožíval – doporučeno, aby se o tomto 

jednalo na výboru okrsku Nýřansko, a to zcela adresně!!! Se starostkou okrsku          

p. Novákovou je domluveno, že p. Suchého pozve na nejbližší jednání výboru okrsku 

– s výsledkem jednání budou členové VV seznámeni na zářijovém jednání 

- Úkol pro členy VV ohledně vysvětlování navýšení členských příspěvků nadále trvá, 

doporučeno prezentaci k této problematice rozeslat na starosty okrsků tak, aby měla 

široká členská základna našeho OSH prostor a čas vše prodiskutovat do podzimního 

shromáždění představitelů SDH – prezentaci rozešle starostům okrsků p. Foldová 

 



 

Ad 2) zpráva OR mládeže – p. Suchý 

- Školení VM v Hromnici – dobrá organizace celé akce, obsahově naplněná, stručná 

informace byla rovněž prezentována na webu www.dh.cz, poděkování SDH Hromnice 

a Žichlice za poskytnutí prostor a zajištění stravování po oba dva dny 

- Memoriál Vendulky Fránové – konal se 14. 5. na stanici HZS Košutka, účast letos 

nižší než v letech minulých, 19 závodníků na výstupu na věž, 24 dorostenců a 34 

dorostenek na 100m překážek, výsledky jsou zveřejněny na webu OSH – poděkování 

všem, kteří pomáhali s technickým, organizačním, rozhodovacím i stravovacím 

zázemím 

- Okresní kolo hry Plamen – konalo se 28. a 29. května ve sportovním areálu ve 

Všerubech, účast 18 družstev starších, 17 družstev mladších, samostatná soutěž 60m 

překážek, přihlášeno 25 mladých hasičů, účast byla nakonec nižší. Vítězem s právem 

postupu na krajské kolo se stal tým starších z SDH Manětín a v kategorii mladších tým 

z SDH Horní Bělá. Celkové výsledky jsou zveřejněny na webu OSH 

- Krajské kolo hry Plamen se konalo 11. a 12. 6. v Klatovech, oba naši zástupci 

předvedli výborné výkony a odvezli si stříbrné pozice – rovněž tak výsledky jsou 

zveřejněny na webu OSH (výsledky soutěží mládeže 2022) 

- Připravuje se slavnostní akce k 50. výročí hry Plamen, akce se uskuteční 15. října 

v Centru caolinum v Nevřeni, rada mládeže v září předloží jmenný seznam bývalých a 

také stávajících aktivních vedoucích mládeže, kteří na akci obdrží pozvání, udělen 

bude pamětní list a zápich – odznáček, připomínající toto významné výročí hry 

Plamen 

- 18. 6. proběhne na atletickém stadionu v Plzni krajské kolo dorostu, přihlášky podaly 

týmy z Úněšova (dorostenky) a z Manětína (dorostenci) a ještě jednotlivci, kteří se 

zúčastnili Memoriálu V. Fránové 

- Od příštího ročníku hry Plamen budou platit nové směrnice činnosti, zcela se vypouští 

závod požárnické všestrannosti a běh na 60metrů překážek bude pořádán jako 

samostatná soutěž jak na okrese, kraji tak následně mistrovství – to v letošním roce 

proběhne 25. 9. v Benešově – směrnice budou po schválení VV SH ČMS k dispozici 

v elektronické podobě 

 

Ad 3) zpráva OR represe – p. Hanus K. 

- Okresní kolo v požárním sportu se konalo 5. června ve sportovním areálu v Manětíně 

- Účast družstev byla tristní – požární sport – 2 družstva mužů: Žebnice a Manětín, 1 

družstvo žen: SDH Úněšov, do Poháru starostky 2 družstva mužů: Úněšov a Město 

Touškov, 1 družstvo žen: Zruč. 

- Soutěž byla dobře připravena a organizačně i technicky zvládnuta, výsledky jsou 

zveřejněny na webu OSH 

- Do krajského kola, které se bude konat 26.6. ve Stříbře postoupily ženy SDH Úněšov 

a muži SDH Žebnice 

- Je třeba diskutovat jak s trenéry, tak veliteli sborů a jednotek o dalším postupu 

v požárním sportu na okrese, a to s ohledem na technickou i finanční náročnost 

pořádání soutěží, následně pak i na samotném provedení požárního sportu jako 

takového, požární sport by měl být i jednou ze součástí přípravy jednotek, společně je 

třeba najít nějaké řešení do budoucna 

 

http://www.dh.cz/


Ad 4) zpráva OR prevence – p. Severa 

- Informoval o slavnostním vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, 

které se konalo 19. května v CC v Nevřeni. Akce se zúčastnili téměř všechny 

vyhodnocené děti, včetně doprovodu rodičů, byla připravena rovněž výstavka prací. 

Po skončení akce a malém občerstvení se děti vydaly na komentovanou prohlídku 

podzemí, která sklidila velký ohlas 

- V krajském kole jsme získali mnohá umístění a rovněž v republikovém kole této 

soutěže se umístil mladý muž Taut ze ZUŠ Plasy na druhém místě 

- Ukázky prací a tabulkové vyhodnocení je k dispozici na webu OSH v odkaze rady 

prevence, dále POOD 2022 

 

Ad 5) zpráva OR ochrany obyvatelstva – p. Holeček 

- V dubnu se konalo krajské jednání OR OO, účast pouze 3 členů 

- V souvislosti s humanitární pomocí Ukrajině se shromáždilo mnoho materiálu, který 

se uskladnil v prostorách HZ v Druztové, kde vznikla skupina dobrovolníků ochrany 

obyvatelstva, odvezlo se na ČČK a na ambasádu Ukrajiny dohromady 20 aut materiálu 

- Připravuje se jednotný manuál pro pořádání sbírek při zvláštních událostech, jako je 

válečný konflikt na Ukrajině, živelní pohromy apod. 

- Požadavek na zřízení emailové adresy na naši radu, zařídí p. Foldová u webmastera 

- Členové OR zajistili školení zdravotní přípravy při kvalifikačních zkouškách 

vedoucích mládeže v Hromnici 

- Jednání rady se osvědčilo buď videokonferencemi nebo emailovou komunikací 

 

Ad 6) zpráva OR historie – p. Kapitán 

- Rada provedla hodnocení dosavadních sbírek sošek sv. Floriana – je jich 39, 

historických razítek – 17 ks, několik výročních zpráv ze sborů a další archiválie, např. 

pamětní listy 

- Členové rady se osobně zúčastnili několika oslav výročí sborů, například Dýšina, Zruč 

a na předání nové hasičské zbrojnice v Rochlově a někteří se zúčastnili Litoměřických 

hasičských slavností 

 

Ad 7) zpráva Aktivu ZH – p. Hanus Fr. 

- Zasloužilí hasiči se téměř v plném počtu zúčastnili výletu do Mlýnců k žokeji a 

trenérovi p. Váňovi a do Chyše, ze zdravotních důvodů se výletu nezúčastnil                 

p. Horský a p. Pašek a z důvodu lázeňského pobytu p. Filipová 

- Výlet se vydařil, poděkování p. Foldové za zajištění prohlídky v Mlýncích a obědu 

v zámeckém pivovaru a následné prohlídky zámku Lažanských v Chyši 

- Poděkování patří do SDH Zruč, Horní Hradiště, Tlučná a Nevřeň za zajištění dopravy 

zúčastněných dopravními automobily 

- Příští neformální setkání je naplánováno na 9. července do Křečova na slavnosti 

dechové hudby p. Bláhy 

 

Ad 8) informativní zpráva OKRR – p. Cízl 

- Rada si na svém jednání zvolila zástupce předsedy OKRR, kterým je Ing. Matoušek, 

který předsedu bude zastupovat v naléhavých případech, aby nedocházelo 

k opožděným odpovědím na dotazy a podněty, které je nutné neprodleně řešit a 

reagovat na ně 



- Byla představena nová pracovnice a účetní p. Špelinová, zkontrolována prvotní účetní 

evidence, nebyly shledány žádné nedostatky 

- Ve spolupráci se starostkou byly připraveny společně s p. Špelinovou podklady ke 

kontrole pro okresní správu sociálního zabezpečení za období 2017 – 2022 

 

Ad 9) informace k dotacím MV a MŠMT ČR, NSA a Plzeňského kraje – p. Foldová 

Dotace MV ČR – dílčí dohoda podepsána 27. 5., přidělená částka 14.760,-- Kč , OSH je 

povinno přidat 30% vlastních nákladů, dotaci lze použít na spolupráci při odborné přípravě 

členů, např. kancelářský materiál, nájemné, učební pomůcky atd. 

Dotace MŠMT ČR – dílčí dohoda podepsána 27. 5., přidělá dotace celkem je 109tis. Kč a je 

rozdělena na vzdělávání vedoucích MH, volnočasové aktivity a přímou podporu činnosti – 

provozní náklady, včetně MTZ OSH i SDH – sbory i OSH musí k přidělené dotaci přidat 

max. 30 % vlastních nákladů. Metodický materiál k čerpání dotací je ke stažení na www.dh.cz 

Dotace NSA – zatím nemáme žádné informace o výši finančních prostředků na soutěže 

mládeže, dorostu a dospělých z této organizace 

Dotace Plzeňský kraj – k dnešnímu dni nemáme podepsanou dotační smlouvu, dle informací 

z OBKŘ dotace pro všechna OSH v kraji půjdou ke schválení do Zastupitelstva PK až v září, 

nejprve musí projít Radou PK a ta bude mít jednání koncem měsíce června, s dotací můžeme 

počítat, bude nejspíše o nějakou částku nižší, než v roce 2021. Vzhledem k této informaci, 

nebudeme do sborů a okrsků rozesílat žádosti, je nutné počkat na jednání Zastupitelstva PK. 

Po podepsání dotační smlouvy budou naši členové ihned informováni. 

 

Ad 10) plán práce VV na 2. pololetí 2022 – p. Foldová 

- Plán práce obdrželi před jednáním emailem všichni členové VV 

- Úprava termínů jednání 

- Upozornění na termínový kalendář jednání VV na všech úrovních, je v něm drobná 

chyba, která bude ihned opravena 

- Plán práce na 2. pololetí byl přítomnými členy VV schválen a bude zveřejněn na webu 

OSH 

 

Ad 11) informace z okrsků 

OKRSEK NÝŘANSKO – p. Nováková 

- Sbory v okrsku se zapojily do pomoci Ukrajině 

- Koncem května proběhl výcvikový tábor, kterého se zúčastnilo 100 hasičů a hasiček, 

součástí bylo i okrskové cvičení a prověřovací cvičení v nočních hodinách 

- V průběhu výcviku získalo odborné osvědčení 18 uchazečů „Technik ochrany 

obyvatelstva“ 

- Sbory v okrsku budou během června a prázdninových dnů pořádat několik soutěží a 

společensko-kulturních akcí 

- Zápisy z jednání okrsku jsou na kancelář OSH pravidelně zasílány 

OKRSEK DOLNÍ BĚLÁ – v zastoupení informoval p. Polcar 

- Okrskový výbor se téměř neschází, chybí větší komunikace 

- Okrsková soutěž měla kvalitní účast 

- Zápisy z jednání nejsou k dispozici na kanceláři OSH 

 

 

 



OKRSEK PLASY – p. Slach 

- Jednání jsou vždy 1x za čtvrtletí, plus velitelský den 

- Připravuje se každoroční společné cvičení 

- Okrsková soutěž proběhla ve spolupráci s SDH Chrášťovice, který oslavil 125. výročí, 

účast 9 družstev mužů a 3 družstva žen 

- V okrsku pracuje kolektiv mladých hasičů v Horním Hradišti a Kaznějově, oba 

kolektivy jsou zapojeny do hry Plamen a dále pracuje kolektiv MH v Rybnici 

- V SDH Rybnice došlo na začátku letošního roku ke změně statutárního zástupce 

- Pomoc Ukrajině byla ponechána na každém sboru, okrsek se rovněž zapojil do 

Květinového dne 

- Zápisy z jednání jsou zasílány na kancelář OSH 

OKRSEK ŽIHLE+BÍLOV – nemají registraci, informaci podal p. Hlaváč 

- Okrsek téměř nefunguje, činnost vykazuje sbor v Žihli, včetně družstva psovodů, 

chystá se setkání ŠTĚKNA 2022 na začátek září, začal pracovat sbor v Bílově 

- Okrsková soutěž měla účast 4 družstva mužů a 2 družstva žen 

OKRSEK MANĚTÍN+ BEZVĚROV – p. Severa 

- Okrsek se schází dle potřeby, valná hromada se rozhodla pro registraci u Městského 

soudu, dokumentace se dává dohromady 

- Okrsková soutěž proběhla ve Štichovicích za účasti 6ti družstev mužů a 2 družstev žen 

- Zápisy nejsou k dispozici 

OKRSEK VOCHOV – p. Bindzar 

- Okrsková jednání probíhají pravidelně každý měsíc 

- Okrsková soutěž měla účast 5ti družstev mužů a 2 družstev žen 

- Zápisy jsou pravidelně doručovány na kancelář OSH 
 

OKRSEK DOBŘÍČ – v zastoupení starosty informoval Mgr. Urbánek 

- Informace o změně starosty v SDH Kaceřov  

- Okrsková soutěž proběhne v neděli 19. června 

- V kolektivu MH SDH Obora je zapojeno nejvíce mládeže na okrese 

- Zápisy nejsou na kanceláři OSH k dispozici 
 

OKRSEK LEDCE – p. Suchý 

- Valná hromada se letos uskutečnila díky covidu korespondenčně 

- Obnovila se Liga okrsku pod názvem Liga Václava Obselky 

- Okrskové soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů, 1 družstvo žen a 7 družstev MH 

- Kolektiv MH pracuje jak v SDH Ledce, tak v SDH Stýskaly a SDH Chotíkov, 

posledně jmenovaný pořádal Memoriál H. Hamatové a ostatní sbory v průběhu letních 

měsíců budou pořádat své pohárové nebo pravidelné soutěže 

- Zápisy jsou pravidelně zasílány na kancelář OSH 
 

OKRSEK KOŽLANY+CHŘÍČ – p. Češka 

- Aktivita sborů je chabá, aktivní je sbor v Kožlanech, Hlincích a začíná se tzv. 

probouzet sbor Chříč, díky p. Oliveriusovi 

- Proběhla sbírka na pomoc Ukrajině 

- Okrsková soutěž byla uskutečněna koncem května v tábořišti U Potůčků, požární útok 

byl proveden klasicky, sání bylo z řeky, část 6 družstev mužů z okrsku a 2 družstva 

hostů 

- Zápisy na kancelář OSH nedocházejí 



OKRSEK KRALOVICE – Ing. Lüftner 

- V okrsku je velká generační obměna, která sebou nese malou aktivitu ve všech 

směrech hasičské činnosti 

- V dubnu proběhlo taktické cvičení v Bohách na dopravu vody s účastí 9ti jednotek 

- Okrsková soutěž proběhne 18. června v Trojanech 

- Koncem června pořádá soutěž SDH Výrov – Hadačka, kde se podařilo utvořit 

družstvo mladých hasičů, mají již i kvalifikované vedoucí 

- 2. července uspořádá SDH Brodeslavy soutěž v požárním útoku 

- 10. září proběhne na parkovišti před obchodním domem v Kralovicích krajská soutěž 

ve vyprošťování 

- Zápisy z jednání nejsou k dispozici na kanceláři OSH 
 

OKRSEK DOLANY – v zastoupení p. Honzík 

- Okrsková soutěž proběhla v Kyšicích 

- Oslavy výročí proběhly ve Zruči a Dýšiné 

- Jednání se uskutečňují každý měsíc a zápisy jsou pravidelně zasílány na kancelář OSH 
 

OKRSEK HROMNICE – v zastoupení p. Cízl 

- Velmi dobře fungují sbory v České Bříze a Žichlicích 

- 11. 6. proběhly společné oslavy výročí založení sborů Hromnice a Žichlice 

- 4. června se konala Noční jízda okrsku 

- Nová hasičská auta mají v České Bříze a v Žichlicích 

- Jednání okrsku jsou nepravidelná, okrsek nemá ani zástupce ve výkonném výboru, 

zápisy nejsou k dispozici 

 

Ad 12) organizační záležitosti 

p. Foldová: 

✓ Předložila došlé návrhy na vyznamenání od SDH Zruč – schváleno, SDH Nekmíř – 

schváleno, SDH Senec – schválena ZM OSH III. stupně pro p. Fantu a návrh na 

medaili sv. Floriana p. Znamenáčkovi, SDH Obora – schváleno, neschválena ZM OSH 

III. stupně p. Říhovi, SDH Kralovice – doporučeno ke schválení vše kromě návrhu na 

udělení titulu ZH p. Vébrovi – doporučeno, aby sbor požádal o udělení Záslužné 

medaile OSH, v loňském roce p. Vébr obdržel Řád sv. Floriana 

✓ Podala informace k zápisům do veřejného rejstříku, respektive ke změnám, vždy musí 

sbor nebo okrsek doložit ke změně plnou moc s neověřeným podpisem statutárního 

zástupce 

✓ Přehledy o majetku a závazcích neodevzdaly některé sbory, koncem června bude 

dokumentace odeslána na hlavní spolek, který má zmocněnce pro vkládání těchto 

dokumentů do veřejného rejstříku, pokud některý sbor neodevzdal, může si tento 

Přehled na Městský soud v Praze odeslat sám 

✓ Byla podána žádost na Nadaci na podporu hasičského hnutí o poskytnutí příspěvku na 

pořízení slavnostního vyšívaného praporu 

✓ Objednávka na vyšívaný prapor u fi Alerion, s.r.o. Brno byla podána, dojde k menším 

úpravám v původním grafickém návrhu, prapor by měl být hotový do konce roku 2022 

a jeho konečná cena je cca 120tis. Kč včetně stojanu a žerdi 

✓ Kontrola u Okresní správy sociálního zabezpečení byla ukončena 6. června a následně 

byl vyhotoven protokol o kontrole s výsledkem BEZ ZÁVAD 



✓ Návrh na příspěvek na ubytování, stravu případně dopravu  pro účastníky Mistrovství 

ČR – kolektiv 5tis. Kč, jednotlivec 2tis. Kč – přítomnými členy VV schváleno 

✓ Stav pokladny k 31. 5. 11.355,00 Kč  

✓ Stav účtu k dnešnímu dni, tj. 14.6. je 899 981,93 Kč 

p. Suchý: 

✓ Vzhledem k tomu, že máme na kanceláři prostor pro uskladnění některého materiálu, 

používaného k soutěžím, požádal o zakoupení vozíku na převoz PS 12, dále je třeba 

zakoupit nové 100m pásmo a měřící kolečko – nákup schválen přítomnými členy VV 

s tím, že p. Suchý zajistí objednávku a konečný nákup uvedeného materiálu ve 

spolupráci s kanceláří OSH 

p. Hanus K.: 

✓ Požádal o zaslání poděkování organizátorům okresního kola v požárním sportu a 

družstvům MH, které se zúčastnily KK Plamen – vyřídí p. Foldová 

✓ Návrh na příspěvek pro družstva MH na KK v Klatovech na ubytování a stravu – 

každý kolektiv do výše 4tis. Kč – přítomnými členy VV schváleno 

p. Cízl: 

✓ Přednesl žádost o vyjádření na chování vedoucího MH SDH Chrást, kterou podal sbor 

Druztová a vedoucích MH– adresováno OKRR a také VV, dle dostupných informací 

je třeba, aby celou tuto nepříjemnou záležitost řešil okrsek Dolany, jednání OKRR 

bude ve středu 23. června, pozvání obdrží vedoucí OR mládeže a starostka OSH – o 

výsledku bude informován sbor Druztová a starosta okrsku Dolany a také vedení SDH 

Chrást 

✓ Přednesl žádost o vyjádření na chování zástupců SDH Ledce při okresním kole hry 

Plamen ve Všerubech od vedoucích MH SDH Horní Hradiště – stejný postup jako 

v případě žádosti SDH Druztová 

✓ Obě žádosti jsou politování hodné, je třeba vše řádně vysvětlit a vyřešit a přijmout 

taková opatření, aby se podobné incidenty neopakovaly 

 

 

p. Holota – starosta SDH Horní Bělá: 

✓ Pozastavil se nad tím, že o okresním kole v požárním sportu nebyly dostatečně předem 

známe informace jak ve sborech, tak například na webu OSH – odpověď vedoucího 

OR represe p. Hanuse K. – termín OK a Poháru byl znám již začátkem května, od     

20. 5. bylo zveřejněno organizační zabezpečení obou soutěží na webu OSH 

 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 10. 5. 2022 

- Zprávy vedoucích odborných rad a zprávu vedoucího Aktivu ZH 

- Informace k dotacím MV a MŠMT ČR, NSA a Plzeňského kraje 

- Informativní zprávu předsedy OKRR 

- Informace z kanceláře SH ČMS k zápisům změn ve veřejném rejstříku – je potřeba 

vždy udělit plnou moc s neověřeným podpisem statutárního zástupce 

- Podanou žádost Nadaci na podporu hasičského hnutí za účelem příspěvku na 

slavnostní vyšívaný prapor OSH 



- Konečný stav odevzdaných Přehledů o majetku a závazcích za rok 2021 

- Výsledek kontroly OSSZ za období 2017–2022 – bez zjištěných nedostatků 

- Stav pokladny OSH k 31. 5.2022 a stav účtu k 14. 6. 2022 

- Informace starostů okrsků nebo jejich zástupců o činnosti jednotlivých okrsků 

- Doručené žádosti o prošetření chování vedoucího MH SDH Chrást, podanou SDH 

Druztová a zástupců SDH Ledce podanou vedoucími MH SDH Horní Hradiště s tím, 

že obě žádosti projedná vedoucí OR mládeže společně se členy OKRR 22. 6. na 

pravidelném jednání kontrolní a revizní rady 

- Připomínku starosty SDH Horní Bělá k lepší informovanosti o konání okresních 

soutěží 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Melichara a p. Suchého 

- Plán práce výkonného výboru s termíny jednání na 2. pololetí 2022 

- Návrhy na vyznamenání pro SDH Nekmíř, Zruč, Senec, Obora a Kralovice 

- Nákup přepravního vozíku pro okresní PS 12, 100metrové ocelové pásmo a měřící 

kolečko 

- Příspěvek družstvům SDH Manětín a SDH Horní Bělá ve výši 4.000, -- Kč za 

ubytování nebo stravu při krajském kole hry Plamen v Klatovech, po doložení řádných 

účetních dokladů, prokazujících platbu za ubytování nebo stravu – vyúčtování dodat 

na kancelář OSH nejpozději do 30. 6. 2022, na pozdě dodané vyúčtování nebude brán 

zřetel 

- Příspěvek družstvům, které se zúčastní MČR dorostu nebo v požárním sportu mužů a 

žen do výše 5.000,-- Kč na ubytování, stravu případně dopravu a jednotlivcům dorostu 

nebo MH v běhu na 60m překážek do výše 2.000, --Kč, a to po doložení řádných 

účetních dokladů, prokazujících platbu za ubytování, stravu případně dopravu – 

nejpozději do 30. 9. 2022 na kancelář OSH, na pozdě dodané vyúčtování nebude brán 

zřetel 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever neschvaluje: 

- Záslužnou medaili OSH III. stupně p. Václavu Říhovi z SDH Senec 

- Udělení titulu Zasloužilý hasič p. Ladislavu Vébrovi z SDH Kralovice 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ průběžně upravovat termínový kalendář akcí a soutěží 2022  

➢ opravit termínový kalendář jednání VV na všech úrovních a společně s plánem práce 

VV OSH PS na 2. pololetí 2022 vše zveřejnit na webu OSH – do 20. 6. 2022  

➢ zaslat poděkování družstvům mladých hasičů Manětín a Horní Bělá za účast 

v krajském kole hry Plamen – do 24. 6. 2022  

➢ zaslat poděkování SDH Manětín za organizační a technickou přípravu OK v požárním 

sportu – do 24. 6. 2022 

➢ rozeslat elektronicky starostům okrsků prezentaci ke zvýšení odvodu členských 

příspěvků, plánovanou od roku 2023 – do 20. 6. 2022 

➢ zajistit emailovou adresu na webu OSH pro vedoucího rady ochrany obyvatelstva – 

neprodleně 

 



p. Suchému: 

➢ ve spolupráci s kanceláří OSH zajistit objednávku na převozový vozík pro PS 12, 

ocelové 100m pásmo a měřící kolečko – do 31. 7. 2022  

p. Česánkovi a p. Melicharovi: 

➢ na výboru okrsku Nýřansko důsledně a adresně vyřešit neopodstatněnou připomínku 

na požívání alkoholu při školení VM v Hromnici, na jednání přizvat vedoucího OR 

mládeže a s výsledkem seznámit VV nejpozději 6. 9. 2022 

Všem členům VV: 

➢ nadále ve sborech a jednáních okrsků důsledně vysvětlovat navýšení odvodu 

členských příspěvků od roku 2023 – úkol trvalý 

 

 

p. Melichar závěrem poděkoval za bohatou a konstruktivní diskusi k projednávaným bodům 

dnešního jednání, p. Polcarovi za zajištění nápojů a malého občerstvení a popřál všem 

příjemné prázdninové dny. Příští jednání výkonného výboru se uskuteční dle schváleného 

plánu práce VV 6. září od 16,30 hodin v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

zapsala: Alena  F o l d o v á 

 

ověřovatelé: 

Ondřej  M e l i c h a r, v.r.                       Jan  S u c h ý, v.r.

  

 

 

 


