
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 11. 1. 2022 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Melichar, Ing. Lüftner, p. Tyc, p. Hanus Fr. 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 7. 12. 2021 

2) Průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022, Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2021 

3) Předběžná zpráva inventarizační komise – inventura 2021 

4) Schválení plánů odborných rad 

5) Informace k vyúčtování účelové dotace Pk 

6) Organizační záležitosti 

7) Usnesení a závěr 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Luboše Urbánka a p. Tomáše Polcara 

- přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH PS 7. 12. 2021 

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

 

Ad 2) Průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022, Hlášení o činnosti SDH 

za rok 2021 

Starostka informovala VV, že může nastat situace, kdy SDH nezaplatí OSH čl. příspěvky (jako 

příklad uvedla Červený Újezd). Vzhledem k pandemické situaci se neuskuteční ŘVH sboru, 

nemají možnost vybrat příspěvky v hotovosti, v pokladně nemají dostatek hotovosti, aby 

příspěvky odvedly a obcházet lidi nehodlají. Je potřeba se dohodnout na řešení takových 

případů, protože začátkem března bude proveden odvod čl. příspěvků na SH ČMS. Pokud by 

takových případů nastalo více, OSH by muselo tyto nezaplacené příspěvky hradit ze svého 

rozpočtu, což by z účetního hlediska byla tzv. půjčka sboru. 

Tabulka s přehledy odevzdaných Hlášení a zaplacených příspěvků na rok 2022 bude během 

ledna zveřejněna na webových stránkách OSH, která bude průběžně aktualizována. 

 

Ad 3) Předběžná zpráva inventarizační komise – inventura 2021 

Vedoucí inventarizační komise p. Suchý obešle členy inventarizační komise a upřesní datum 

konání inventury v termínu do konce ledna. Před jednáním VV obdržel k odsouhlasení 

inventarizační sestavy drobného majetku. 

 

Ad 4) Schválení plánů odborných rad 

Vedoucí OR předložili plán práce pro rok 2022, vedoucí rady represe ho dodá v prodlouženém 

termínu do 15. 2. 2022. 

 

Ad 5) Informace k vyúčtování účelové dotace Pk 

 

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

sborům byla rozdělena částka 243.972,- Kč a OSH využilo 95.028,- Kč 



➢ stav finančních prostředků OSH k 31. 12. 2021: pokladna 8.702,-- Kč, bankovní účet 

704.852,64 Kč 

Ad 9) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ předložila návrhy na vyznamenání z SDH Zruč, Dýšina, Plasy, Brdo-Hrádek, Manětín - 

po projednání přítomnými členy VV byly schváleny  

➢ další jednání VV je stanoveno na úterý 15. února od 16:30 hodin v kanceláři OSH   

➢ přestala fungovat UPS ochrana PC v kanceláři OSH, je neopravitelná, VV schvaluje 

nákup nové – rozpočet 3 tis. Kč 

➢ delegace na VH nebudou určeny z důvodu pandemické situace, je na každém členovi 

VV, zda se jednání VH ve svém okrsku zúčastní, je doporučeno, aby se VH konaly bez 

účasti hostů a za platných hygienických opatřeních 

VV OSH: 

➢ navrhuje a zároveň schvaluje nákup nového kávovaru - rozpočet 15 tis. Kč 

➢ schvaluje nákup nového telefonu pro starostku – rozpočet 7 tis. Kč 

➢ navrhuje změnit na webu úřední hodiny kanceláře OSH výhradně na pondělí a středu, 

ruší se možnost – po telefonické domluvě je možné domluvit se mimo úřední dny, 

protože se to stávalo ve většině případů pravidlem a každý si chtěl určovat čas, kdy se 

mu to zrovna hodí 

p. Cízl:  

➢ na dnešním jednání informoval předseda OKRR členy VV, že bude v nejbližších dnech 

zasláno starostovi SDH Všeruby p. Fránovi písemné stanovisko k prošetření finančních 

operací v souvislosti se školením vedoucích MH ve Všerubech ve dnech 3.-5. 9. 2021, 

omluvil se za zpoždění z důvodu zdravotních komplikací 

p. Suchý: 

➢ termín školení rozhodčích MH + dorostu jak nových, tak stávajících je stanoven na  

4.-6. 3. 2022 v KD ve Všerubech, tato akce bude mít charakter krajského školení 

➢ jarní aktiv vedoucích mládeže se bude konat 1. nebo 2. víkend v dubnu 

➢ KK Plamen 11.-12. 6. 2022 OSH Klatovy 

➢ KK dorost 18. 6. 2022 OSH Plzeň - jih 

➢ KK požární sport dospělí 25. 6. 2022 OSH Domažlice 

 

 

U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení ze 7. 12. 2021 

• průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022, Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2021 

• předběžnou zprávu inventarizační komise – inventura 2021 

• informace o čerpání účelové dotace z rozpočtu Pk 

• stav finančních prostředků OSH k 31. 12. 2021  

• další jednání VV v úterý 15. února od 16:30 hodin v kanceláři OSH PS  

• uzavření kanceláře v době 7. -11. 2. 2022 z důvodu jarních prázdnin 



 

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Luboše Urbánka a  

p. Tomáše Polcara 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zruč, Dýšina, Plasy, Brdo-Hrádek, 

Manětín 

✓ plán práce odborných rad 

✓ nákup nové UPS ochrany PC do kanceláře OSH - rozpočet 3 tis. Kč 

✓ nákup nového kávovaru - rozpočet 15 tis. Kč 

✓ nákup nového telefonu pro starostku - rozpočet 7 tis. Kč 

✓ úřední hodiny kanceláře OSH výhradně na pondělí a středu s platností od 12. 1. 2022 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

starostce p. Foldové a pracovnici kanceláře p. Šilhánkové:  

• pořídit novu UPC a telefon pro starostku – do 31. 1. 2022 

• pořídit nový kávovar – dle časových možností a dostupnosti  

 

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Mgr. Luboš  U r b á n e k , v.r.     Tomáš  P o l c a r , v.r. 

 

 


