
Z Á P I S 

z jednání vedení OSH Plzeň-sever, konaném  

dne 29. listopadu 2022 v kanceláři OSH 
 

Přítomni: p. Foldová, p.Melichar, p. Holeček, p. Suchý, p. Severa, p. Kapitán 

Omluven: p. Česánek 

Hosté: p. Cízl, p. Čermák 
 

Jednání vedení OSH Plzeň – sever zahájila a řídila starostka p. Foldová. 
 

Program jednání: 

1) Informace k dotacím 

2) Příprava setkání členů VV a odborných rad 

3) Příprava plánu práce VV 

4) Organizační záležitosti 

5) Usnesení a závěr 
 

Ad 1) Informace k dotacím – p. Foldová 

Dotace MŠMT ČR 

• Volnočasové aktivity a MTZ sborů vyúčtovány a předány v termínu na KSH Pk 

• Provozní náklady a MTZ OSH – vyúčtování hotovo, připraveno k odeslání 

• Vzdělávání vedoucích MH a dorostu – vyúčtováno bylo v plné výši a odevzdáno v 

termínu 

Dotace MV ČR 

• Tato dotace je určena na činnost VV a OR a vyúčtování bylo odesláno v termínu 

Národní sportovní agentura 

• Přidělená dotace byla použita na soutěže hry Plamen a dorostu a byla vyčerpána v plné 

výši, v termínu bylo vyúčtování odevzdáno na KSH PK 

Účelová dotace z Plzeňského kraje 

• Tato dotace je pro potřeby OSH čerpána průběžně 

• SDH a okrsky, které o tento příspěvek žádali k dnešnímu dni téměř všechny vyúčtování 

odevzdali, zatím není vyúčtování od SDH Hlince, Všeruby, Manětín, Nečtiny, Rybnice, 

Stýskaly a Štichovice – všem bylo zasláno upozornění na termín vyúčtování – v průběhu 

dnešního dne některá vyúčtování byla doručena s drobnými nedostatky 

Přítomnými členy vedení bylo konstatováno, že pokud některý ze žadatelů neodevzdá 

vyúčtování včas, bude postupováno podle schválených pokynů, tzn. dotace nebude poskytnuta. 
 

Ad 2) příprava setkání VV a OR 

Byla předložena pozvánka, setkání se uskuteční 13. 12. 2022 od 18 hodin v kulturním domě 

obce Loza. Oficiální jednání bude pouze krátké tak, aby členové VV schválili dodaná 

vyznamenání a plán práce VV na 1. pololetí 2023. Další program bude mít přátelský 

předvánoční charakter. Občerstvení a nápoje zajistí majitel KD Loza. 

Pozvánka bude starostkou OSH rozeslána elektronicky všem členům VV i odborných rad. 

 

Ad 3) plán práce VV  

Plán práce VV s termíny jednání pro 1. pololetí 2023 bude všem členům VV odeslán 

elektronicky k připomínkám a doplnění. 



Žádost na všechny vedoucí OR, aby své plány práce připravili tak, aby mohli být projednány a 

následně schváleny na jednání VV v lednu 2023. 
 

Ad 4) Organizační záležitosti 

p. Foldová 

• Předložila došlé návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zbůch a SDH Heřmanova Huť, 

uloženo představitelům těchto sborů, aby návrhy dopracovali tak, aby vyhovovali 

Statutu vyznamenání, jinak vedení doporučuje VV návrhy schválit 

• Od roku 2023 budou uzavřeny dvě Dohody o provedení práce (DoPP), jedna je pro 

webmastera p. Koláře – doporučení VV schválit navýšení o 2tis. Kč za rok, tj. na 12tis. 

Kč druhá je pro starostku OSH pro vedení členské základny, včetně přihlašování a 

odhlášek členů, novou registraci SDH nebo její změny a vyznamenání – doporučení VV 

schválit navýšení o 1tis. Kč měsíčně na 4 tis. Kč 

• Předložila vzorek propisovací tužky – bude objednáno 100ks a 50 ks bude zdarma, tak 

jak nabízí firma PEN, propisovací tužky budou následně v březnu 2023 předány 

představitelům SDH na okresním shromáždění 

• Inventarizační protokoly budou účetní kanceláře p. Špelinovou připraveny pro předsedu 

inventarizační komise do 19. 12. 2022 

• Určeny delegace na VH sborů – termínový kalendář bude zveřejněn na webu OSH a 

průběžně aktualizován, termíny VH lze hlásit na kancelář OSH pouze elektronicky 

p. Melichar 

• Informoval o situaci na letišti Líně 
 

USNESENÍ 
 

Vedení OSH bere na vědomí: 

- Informace ve vyúčtování dotací, tak jak je uvedeno shora 

- Přípravu a pozvánku na předvánoční setkání členů VV a členů OR 

- Objednání propisovacích tužek u fi PEN 

- Určené delegace na valné hromady 
 

Vedení OSH doporučuje VV ke schválení: 

- Plán práce VV na 1. pololetí 2023 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zbůch a Heřmanova Huť 

- DoPP pro p. Pavla Koláře na 12tis. Kč/rok a pro p. Foldovou 4tis. Kč/měsíc 
 

Vedení OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

• Rozeslat pozvánku na předvánoční setkání členům VV a členům všech OR s termínem 

do 1. 12. 2022 

• Rozeslat členům VV návrh plánu práce VV na 1. pololetí 2023 s termínem                         

do 1. 12. 2022 

Vedoucím OR: 

• Připravit plány práce svých rad s termínem do 10. ledna 2023 
 

p. Melicharovi: 

• Zajistit doplnění návrhů na vyznamenání pro členy SDH Zbůch a SDH Heřmanova Huť 

s termínem do 13. 12. 2022 



p. Špelinové: 

• Připravit inventarizační protokoly majetku OSH pro předsedu komise s termínem           

do 19. 12. 2022 

 

Zapsala: Alena F o l d o v á, v.r. 

 

 

Ověřil: Ondřej M e l i c h a r, v.r. 

 

 


