
Z Á P I S 

Z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 

8. listopadu 2022 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Češka, p. K. Hanus, Ing. Lüftner, p. Polcar, p. Stádník, p. F. Hanus 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z 11. 10. 2022 

2) Hospodaření OSH leden–říjen 2022, čerpání dotací 

3) Jmenování inventarizační komise 

4) Příprava rozpočtu OSH na rok 2023 

5) Zpráva OR mládeže 

6) Zpráva OR historie 

7) Informativní zpráva OKRR 

8) Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

9) Organizační záležitosti 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Ověřovateli zápisu navrženi p. Ondřej Melichar 

a p. Jan Suchý – přítomnými členy VV schváleno. Zapisovatelkou navržena a přítomnými členy 

VV schválena p. Alena Foldová. 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 11. 10. 2022 

Kontrolou usnesení konstatováno, že úkoly byly splněny. Nadále trvá úkol pro všechny členy 

VV – zjistit možnosti pořádání setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů, které se již tři roky 

nekonalo. 

 

Ad 2) hospodaření OSH leden–říjen 2022, čerpání dotací 
 

Hospodaření OSH – byla předložena výsledovka a rozvaha, rozpočet se průběžně plní, veškeré 

podklady obdrží ke schválení představitelé na SP v Druztové. Za zmínku pouze stojí skutečnost, 

že jsme v letošním roce pořídili okresní prapor, který má hodnotu 130tis. Kč 
 

Dotace MŠMT ČR 

- Dotaci na volnočasové aktivity (VA) čerpaly sbory Kožlany, Horní Bělá a Úněšov, 

celkem 40tis. Kč 

- Dotaci na materiálně-technickou základnu (MTZ) čerpaly sbory Horní Bělá a Druztová, 

celkem 20tis. Kč 

- Obě dotace jsou řádně vyúčtovány a souhrnné vyúčtovací formuláře, včetně dokladů 

jsou odevzdány na KSH PK 

- Dotaze MTZ OSH ve výši 29tis. Kč je průběžně čerpána (služby, měřící kolečko, 

přepravní vozík pod PS 12) a bude vyúčtována do 30. 11. 2022 

- Dotace na vzdělávání vedoucích mládeže a dorostu ve výši 20tis. Kč je vyúčtována 

zcela, a to za stravování při školení VM 

 

 



Dotace MV ČR 

- Dotace je průběžně čerpána na zajištění činnosti výkonného výboru a odborných rad, 

částka dotace 14700,-- Kč 

Dotace Národní sportovní agentury (NSA) 

- Bylo vyhověno naší žádosti o přesun částky z požárního sportu do soutěže hry Plamen 

a dorostu, celková dotace 27310,-- Kč byla vyčerpána, vyúčtovací tabulka je zpracována 

a bude předána ke kontrole, včetně všech dokladů, na KSH PK 

Dotace Plzeňského kraje 

- Do dnešního dne vyúčtování odevzdaly sbory: Česká Bříza, Horní Hradiště, Chrást, 

Kožlany, Mrtník, Žichlice, Příšov a okrsek Ledce 

- Do 30. listopadu musí být všechna vyúčtování odevzdaná, zodpovídají členové VV, na 

pozdě dodaná vyúčtování nebude brán zřetel 

 

Ad 3) jmenování inventarizační komise 

 

Výkonný výbor jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda p. Jan Suchý a členové p. 

Ondřej Holeček, p. Tomáš Polcar a p. Jitka Špelinová, která připraví veškeré účetní podklady 

k provedení inventury. 

p. Suchý a p. Polcar zkontrolují a prověří stav okresních překážek a dalšího materiálu, který je 

uskladněn v SDH Všeruby, Horní Bělá, Ledce a Úněšov. 

 

Ad 4) příprava rozpočtu na rok 2023 

Rozpočet je připraven v obdobné výši jako v roce 2022, díky nestabilní a složité ekonomické 

situaci nelze na 100 % počítat s přerozdělovanými dotacemi z hlavního spolku, tak neznáme 

výši účelové dotace z Plzeňského kraje. Počítáme s mírným navýšením členských příspěvků, 

ale i s vyšším odvodem na hlavní spolek. Návrh rozpočtu bude předložen SP SDH v Druztové. 

 

Ad 5) zpráva OR mládeže, p. Suchý 

- Informoval o zdařilém setkání bývalých i současných vedoucích MH a dorostu u 

příležitosti 50. výročí hry Plamen, kterého se 15. 10. v CC v Nevřeni zúčastnilo z 60 

pozvaných celkem 47 účastníků. Byly předány pamětní listy a tzv. zápichy s logem. 

- 8. října se uskutečnila ve Stýskalých soutěž „O pohár vedoucího OORM“ jak pro mladé 

hasiče, tak dorost – soutěž byla kvalitně zajištěna jak pořadatelem, tak členy ORM 

- 4. a 5. 11. se v Plánici u Klatov konalo první setkání členů odborných rad mládeže 

Plzeňského kraje, za náš okres se zúčastnil p. Suchý, p. Polcar, sl. Holá a p. Frána 

- Předběžné termíny krajských soutěží: 

✓ KK Plamen – jsme spolupořadateli, termín 3. – 4. 6. 2023, Atletický stadion 

města Plzně 

✓ KK dorost + požární sport, místo konání Domažlice, termín 17. – 18. 6. 2023 

- MČR dorost – předběžně 23. – 25. 6. 2023 předběžně Domažlice  

- MČR Plamen – 1. – 2. 7. 2023 – asi Ostrava 

- Podzimní závod hasičské všestrannosti a brannosti – krajské kolo, budeme 

spolupořadateli, směrnici do konce března 2023 vydá ÚORM, místem konání bude 

Centrum caolinum v Nevřeni, kde probíhalo v roce 2018 i MČR 

 

 

 



Ad 6) zpráva OR historie, p. Kapitán 

Vedoucí rady přednesl hodnotící zprávu za tento rok, která bude předložena SP SDH 

v Druztové. Členům rady se daří shromažďovat historické materiály, jako jsou např. dobová 

razítka, sošky sv. Floriana, pozvánky na sněmy, bály apod. 

 

Ad 7) informativní zpráva OKRR, p. Cízl 

Rada se schází dle plánu práce, kontroluje standartně veškeré účetní doklady, neshledala 

závažných nedostatků. Z důvodu zastupitelnosti a poukázání na nekvalitní činnost předsedy 

OKRR byl radou zvolen zástupce Ing. Matoušek, který bude v případě pracovního 

zaneprázdnění předsedy OKRR jeho osobu zastupovat. Kompletní zpráva bude předložena SP 

SDH v Druztové. P. Foldová byla požádána o zaslání počtu sborů, okrsků a členů k 12.11.2022 

 

Ad 8) informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, p. Foldová 

- Účast starostů a starostek 94 % 

- Zpráva starostky byla obsáhlá, podrobně popisující veškerou činnost a úspěchy za 

období květen–říjen 

- Poděkování zasahujícím hasičům při požáru v Hřensku, kde zasahovalo 6tis. hasičů 

- Kontrola z MŠMT za období let 2017–2022, kontrolovány budou i sbory, tzn. až prvotní 

doklady 

- Dále bylo oznámeno ukončení vydávání časopisu ALARM-REVUE 

- Zástupce HVP, as. podal informace k hospodaření pojišťovny 

- Vedoucí vnitro organizační rady představil přípravu nových stanov SH ČMS 

- Informace ke konání valných hromad sborů a okrsků 2022/2023 

- Informace k Hlášení o činnosti za rok 2022, datovým schránkám, směrnici sportovních 

oddílů 

- Celý zápis z jednání je zveřejněn na webu www.dh.cz 

 

Ad 9) organizační záležitosti 

p. Foldová 

✓ Předložila rezignační dopis p. Kamila Hanuse, vedoucího rady represe, který byl zvolen 

starostou města Manětín – v pondělí 7. 11. proběhlo jednání rady a následně aktivu 

velitelů, kde se hledal nový vedoucí rady, bohužel se k této funkci nikdo nepřihlásil, 

výkonný výbor dočasně jmenuje vedoucím rady náměstka p. Petra Česánka 

✓ Informace o rozeslání gratulačních dopisů starostům obcí a měst, se kterými máme 

dobrou spolupráci 

✓ Podle informací z Nadace na podporu hasičského hnutí našemu OSH bude poukázána 

dotace na pořízení praporu cca ve výši 7500,-- Kč 

✓ KSH PK nám do konce roku poukáže další splátku půjčky, a to ve výši 10tis. Kč 

✓ Stav účtu k 31.10. 792.459,68 Kč, stav pokladny 21.517, -- Kč 

✓ Předloženy návrhy na vyznamenání pro členy sborů: Vejprnice, Křelovice, Dýšina, 

Vochov, Třemošná, Kožlany a Město Touškov 

✓  28.10. se konaly oslavy založení sboru v Mrtníku, které byly důstojné a s velmi pěkným 

kulturním programem, o který se postaral kolektiv MH 

✓ Potvrdila, že je organizačně zajištěno jednání SP SDH se starostkou SDH Druztová, a 

to, jak sál, tak i drobné občerstvení (káva, voda, sušenka) 

✓ Pracovní materiály pro jednání SP SDH jsou v tiskárně, představitelé SDH kromě 

materiálů obdrží také propisovací tužku 

http://www.dh.cz/


✓ Příští jednání výkonného výboru navrhla společné s odbornými radami, termín se o 

týden posouvá na úterý 13. prosince od 18ti hodin, místo bude upřesněno, pozvánky 

budou rozeslány jak členům VV, tak členům OR, v tomto případě přes své vedoucí 

p. Holeček 

✓ Zajistí květinovou výzdobu pro SP SDH 

p. Sak 

✓ Z důvodu zvolení starostou obce Blažim, podal rezignaci na funkci člena VV za okrsek 

Úněšov. Valná hromada okrsku Úněšov zvolila za svého nového člena VV OSH PS 

starostku SDH Křelovice p. Alenu Divišovou 

p. Severa 

✓ Předložil registrační dokumenty k řádné registraci okrsku Manětín a Bezvěrov 

k Městskému soudu v Praze, po schválení SP SDH bude veškerá dokumentace odeslána 

na hlavní spolek 

Mgr. Urbánek 

✓ Dotaz, jak se vyřešilo nařčení z používání alkoholu při školení VM, odpověď vedoucího 

OR mládeže: okrsek Nýřansko na svém jednání vyzval zástupce sborů, aby se k tomu 

vyjádřili, šetřením bylo zjištěno, že to byl výmysl člověka, který na školení vůbec nebyl, 

konkrétní závěr je uveden také v zápise rady mládeže 

p. Melichar 

✓ Zajistil praporečníky pro představení okresního praporu 

✓ Na jednání okrsku Nýřansko zajistí písemnou omluvu za nařknutí o požívání alkoholu 

při školení VM 

 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 10. 11. 2022 

- Informace k hospodaření OSH a čerpání dotací MŠMT, MV, NSA a PK 

- Předložený rozpočet na rok 2023 

- Informace z OR mládeže 

- Informace z OR Historie 

- Stav účtu a pokladny k 31. 10. 2022 

- Informativní zprávu předsedy OKRR 

- Informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

- Rezignaci p. Kamila Hanuse na funkci vedoucího OR represe, člena KORR a člena VV 

OSH PS z důvodu zvolení starostou města Manětín 

- Rezignaci p. Josefa Saka na funkci člena VV OSH PS za okrsek Úněšov z důvodu 

zvolení starostou obce Blažim 

- Volbu nové členky VV OSH PS za okrsek Úněšov p. Alenu Divišovou, starostku SDH 

Křelovice 

- Podání dokumentace k registraci okrsku Manětín a Bezvěrov k Městskému soudu 

v Praze 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever jmenuje: 

- Inventarizační komisi ve složení: předseda p. Suchý, členové p. Holeček, p. Polcar                

a p. Špelinová 



Výkonný výbor OSH Plzeň – sever dočasně jmenuje: 

- Náměstka p. Petra Česánka do funkce vedoucího okresní odborné rady represe 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Ověřovatele zápisu p. Melichara a p. Suchého a zapisovatelku jednání p. Foldovou 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Vejprnice, Křelovice, Dýšina, Vochov, 

Kožlany, Třemošná a Město Touškov 

- Změnu termínu konání příštího jednání VV, a to na úterý 13. 12. 2022 od 18ti hodin 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever doporučuje SP SDH: 

- Volbu nové členky VV OSH PS za okrsek Úněšov p. Alenu Divišovou, starostku SDH 

Křelovice 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Zajistit vystavení všech schválených vyznamenání – termín do 30. 11. 2022 

➢ Zajistit místo konání společného jednání VV a členů OR – termín do 30. 11. 2022 

➢ Rozeslat pozvánku na jednání VV a vedoucím OR -   termín do 1. 12. 2022 

➢ Ve spolupráci s účetní kanceláře p. Špelinovou připravit inventarizační seznamy pro 

komisi – termín do 16. 12. 2022 

p. Melicharovi: 

➢ Zajistit písemnou omluvu z neoprávněného nařknutí o požívání alkoholu při školení 

VM v dubnu v Hromnici 

Vedoucím odborných rad: 

➢ Po obdržení pozvánky na společné jednání VV a OR pozvánku rozeslat všem členům 

svých rad  

Všem členům VV: 

➢ Nadále hledat místo a termín pro setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů v roce 2023, 

úkol trvalý 

➢ Ve svých okrscích kontrolovat vyúčtování příspěvků dotace z Plzeňského kraje – úkol 

trvalý 

 

 

Zapsala: Alena Foldová, v.r. 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

 


