
ZÁPIS 
z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever a členy odborných rad,                           

konaného dne 13. prosince 2022 v KD Loza 

 

Přítomni: dle prezenčních listin 

Omluveni členové VV: p. Bindzar, p. Češka, p. Tyc, Ing. Lüftner 

Hosté: p. Cízlová, p. Slach 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení vedení ze dne 29. 11. 2022 

2. Organizační záležitosti 

3. Usnesení a závěr 

Ad. 1 kontrola usnesení 

- Kontrolou usnesení z vedení OSH konstatováno, že body byly splněny 

Ad. 2 organizační záležitosti 

- jednání zahájila a řídila paní starostka p. Foldová 

- zápis z dnešního jednání provede p. Špelinová a ověří p. Česánek 

- přivítala přítomné členy VV, odborných rad a Zasloužilé hasiče p. Berana,                   

p. Hanuse, p. Fantu a p. Říhu 

- omluvila nepřítomné členy VV i OR většinou z důvodu nemoci, bohužel mnoho 

členů odborných rad i když byli včas pozváni, neuznali za vhodné se omluvit 

- informovala o stavu jednotlivých dotací  

✓ MTZ OSH – odevzdáno v termínu 

✓ NSA – dotace byla přijata na účet OSH  

✓ MŠMT – dotace na letní tábory byla přijata na účet OSH a následně 

odeslána do sborů, které o tuto dotaci žádaly 

✓ Dotace PK – všechny sbory odevzdaly vyúčtování a v příštích dnech bude 

probíhat jejich úhrada z účtu OSH      

- Byly určeny delegace členů VV na valné hromady v prosinci a následně pak do          

7. ledna 2023 – termínový kalendář bude zveřejněn na webu OSH a průběžně 

aktualizován – zodpovídá starostka 

- Členům VV byl zaslán v předstihu návrh plánu práce na 1. pololetí 2023 – členové 

VV nemají připomínek, a souhlasí  

- Členové VV schvalují návrhy na vyznamenání pro členy SDH Zbůch, Heřmanova 

Huť, Obora a medaili ZPP pro SDH Chrást (návrh okrsku Dolany) 

- Na návrh vedení OSH schvaluje VV uzavření Dohody o provedení práce (DoPP) na 

rok 2023 pro p. Koláře – vedení webových stránek a pro p. Foldovou – vedení 

agendy sborů, členů a vyznamenání 



- VV pověřuje p. Česánka a p. Suchého spoluprací s p. Kamilem Hanusem na 

podmínkách soutěže „O čestnou standartu OSH“ pro rok 2023 a dále spoluprací 

jednotlivých vedoucích OR na úpravě podmínek za své úseky činnosti 

- Uzavření kanceláře OSH od 19.12.2022 do 3.1.2023 z důvodu čerpání řádné 

dovolené, kancelář bude opět otevřena ve středu 4. ledna 2023 

 

Ad 3.  USNESENÍ 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení vedení OSH ze dne 29.11.2022 

- Informaci o vyčerpání všech dotací, které byly našemu OSH přiznány v roce 2022 

- Uzavření kanceláře OSH z důvodu čerpání řádné dovolené, a to od 19. 12. 2022 

do 3. ledna 2023 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Špelinovou a ověřovatele p. Česánka 

- Návrhy na vyznamenání pro členy SDH Heřmanova Huť, Zbůch a Obora 

- Medaili Za příkladnou práci dle návrhu okrsku Dolany pro SDH Chrást 

- Plán práce VV s termíny jednání na 1. pololetí 2023 

- DoPP pro p. Pavla Koláře a p. Alenu Foldovou od 1. 1. do 31. 12. 2023 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

- průběžně aktualizovat na webu OSH termínový kalendář valných hromad SDH 

- ve spolupráci s p. Špelinovou připravit DoPP pro p. Koláře a p. Foldovou 

- zaslat všem členům VV termínový kalendář VH a schválený plán práce na 1. pol. 2023 

p. Česánkovi a p. Suchému: 

- vyžádat si aktualizované podmínky soutěže O čestnou standartu OSH pro rok 2023, 

projednat případné úpravy s vedoucími OR a seznámit s výsledkem VV 10. 1. 2023 

Všem členům VV: 

Dle určených delegací zúčastnit se valných hromad SDH 

 

Po jednání VV poděkovala všem přítomným za účast a za veškerou činnost, kterou ve 

prospěch dobrovolných hasičů na našem okrese vykonali. 

Přípitkem popřála všem pohodové Vánoce a úspěšný a zdravý rok 2023! 

 

 

Zapsala: Jitka Š p e l i n o v á 

 

Ověřil: Petr Č e s á n e k, v.r. 


