
ZÁPIS 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaného dne 11.10.2022 

v kanceláři OSH Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: členové VV dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Česánek , Ing. Lüftner, p. Sak, p. Suchý, p. Tyc, p. Cízl, p. Hanus Fr. 

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

zapisovatelku paní Jitku Špelinovou a ověřovatele zápisu pana Ondřeje Holečka a pana Petra 

Severu – přítomnými členy VV schváleno. 

Program: 

1. Kontrola usnesení z 06.09.2022 

2. Informace k dotacím Plzeňský kraj, MŠMT, NSA 

3. Příprava shromáždění představitelů SDH 

4. Zpráva OR PREVENCE 

5. Zpráva OR OCHRANY OBYVATELSTVA 

6. Zpráva OR REPRESE  

7. Informace z AZH 

8. Zpráva OR MLÁDEŽE   

9. Informace z KSH PK 

10. Organizační záležitosti 

Ad. 1) 

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

- Vysvětlení připomínek ke školení VM v Hromnici – jednání okrsku Nýřansko zatím 

neproběhlo – s výsledkem jednání budou členové VV seznámeni na listopadovém 

jednání.  

- Úkol pro všechny VV ohledně vysvětlování navýšení členských příspěvků nadále trvá 

Ad. 2) 

- Finanční prostředky z účelové dotace z Plzeňského kraje ve výši 324.000,-- Kč byly 

připsány na účet OSH PS 27.9.2022 

- Do 5. 10. 2022 bylo na kancelář OSH doručeno 34 žádostí od sborů a okrsků na příspěvek 

z dotace PK 

- Na základě doručených žádostí bylo rozhodnuto, že bude rozděleno 70% uvedené částky 

dotace do sborů a okrsků takto: 

• kapitola A – materiál a vybavení částka 6.000,-- Kč 

• kapitola B – propagace, výročí apod. částka 2.000,-- Kč 

• kapitola C – sportovní, společenské akce, doprava apod. částka 2.000,-- Kč 



- Dva sbory – Krašovice a Hlince nesplnily podmínku uvedenou v žádosti, jedná se o to, že 

ve zmíněných sborech nemají kvalifikovaného vedoucího kolektivu a neplní vzdělávací 

program SH ČMS na úseku mládeže, tzv. odborky – dotace se tedy v kapitole A těmto 

dvěma sborům bude krátit na polovinu, tzn. 3.000,-- Kč 

- Pokyny k vyúčtování a tabulku s přehledem žadatelů zašle členům VV p. Foldová 

- Členové VV budou garanty správného vyúčtování této dotace 

- Všem žadatelům budou rozeslány pokyny k vyúčtování s průvodním dopisem – 

zodpovídá p. Foldová neprodleně 

- Termín pro podání vyúčtování ze strany SDH a okrsků bude do 30. 11. 2022 a lze uplatnit 

náklady na pořízení materiálu a služeb od 1. 1. do 20. 11. 2022, na pozdě dodaná 

vyúčtování nebude brán zřetel – přítomnými členy VV schváleno 

- Dotace MŠMT na volnočasové aktivity a MTZ sborů budou žadateli vyúčtovány 

nejpozději 27. 10. 2022, na pozdě dodaná vyúčtování nebude brán zřetel – jedná se o 

SDH Kožlany, Úněšov, Horní Bělá a Druztová – přítomnými členy VV schváleno 

Ad. 3) 

- Shromáždění představitelů SDH se uskuteční 12. 11. 2022 od 9,30 hodin v kulturním 

zařízení v obci Druztová 

- S výborem SDH Druztová je předběžně technicky domluvena příprava sálu a pitný režim 

- Pozvánka bude všem do sborů, včetně starostům okrsků rozeslána nejpozději 15 dnů 

před konáním SP, tj. 27. 10. 2022 – zodpovídá p. Foldová 

- Hosté SP: SH ČMS Praha, KSH PK, Plzeňský kraj, HZS Plzeňského kraje, HVP, a.s. a 

Zasloužilí hasiči 

- Zprávy odborných rad si připraví jednotliví vedoucí, o zprávu bude požádán také vedoucí 

Aktivu ZH 

- Účetní kanceláře připraví přehled hospodaření za období 1. – 10. 2022, ve spolupráci se 

starostkou a náměstky připraví návrh rozpočtu na rok 2023 

- Stručný zpravodaj s informacemi ke konání řádných valných hromad SH a okrsků, 

k datovým schránkám, a dalším záležitostem připraví p. Foldová 

- Bude představen zhotovený prapor našeho OSH, praporečníky zajistí p. Melichar 

- VV pověřuje p. Melichara vedením jednání SP, předsedou návrhové komise navržen 

Mgr. Urbánek a předsedou mandátové komise p. Češka – ostatní členové komisí budou 

navrženi před samotným jednáním z řad přítomných představitelů 

- Zapisovatelkami navrženy p. Špelinová a p. Nováková 

- Ověřovatelé zápisu budou navrženi před samotným jednáním z řad přítomných 

představitelů 

- Rozpočet na zajištění pitného režimu a drobného stravování do výše 5.000,-- Kč 

- PROGRAM SP SDH 12. 11. 2022 

• Kontrola usnesení z 26. 3. 2022 v Kralovicích 

• Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 

• Zpráva za období duben–říjen 2022 

• Zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

• Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 

• Hospodaření OSH za období leden říjen 2022 



• Návrh rozpočtu OSH na rok 2023 

• Informace ke konání řádných valných hromad sborů a okrsků 

• Organizační záležitosti – navýšení odvodu členských příspěvků  

• Diskuse 

• Usnesení a závěr 

- Program jednání schválen přítomnými členy VV 

Ad. 4) 

- Vedoucí OR prevence p. Severa informoval přítomné, že jednání rady proběhlo 6. 10. 

v CC v Nevřeni, kde se mimo jiné připravil seminář pro preventisty na 26. listopadu, 

seminář bude konán ve spolupráci s OR ochrany obyvatelstva 

- Členové rady přišli s návrhem, aby se v příštím období oslovily sbory, kde se stala nějaká 

mimořádná událost (požár, povodeň, apod.), následně by byl zpracován tzv. manuál, 

který by obsahoval nejen popis mimořádné události, ale také možnost navštívit zajímavé 

místo, nebo se setkat s významnou osobností… 

Ad. 5) 

- Vedoucí rady ochrany obyvatelstva p. Holeček seznámil přítomné s činností rady během 

prázdnin, kdy bylo uskutečněno několik ukázek na letních táborech, členové rady se 

podíleli i dalších akcích jak pro JPO tak občany, účast na kynologické soutěži Štěkna 

v Žihli 

- Připravují se další vzdělávací akce jak pro školy, tak pro JPO a členové rady se budou 

podílet na semináři společném s OR prevence 

Ad. 6) 

- Vedoucí rady represe p. Hanus K. informoval o jednání rady prevence 3. 10. v CC 

v Nevřeni, kde bylo zhodnoceno OK soutěže v požárním sportu, dále se členové dohodli, 

že by se měly aktualizovat podmínky soutěže O čestnou standartu OSH, která se od roku 

2020 nekonala – současné podmínky soutěže budou rozeslány na velitele okrsků a členy 

VV a OR tak, aby se ke všemu mohli všichni včas vyjádřit 

- P. Hanus požádal o přesunutí termínu příštího jednání VV z úterý 8.11. na čtvrtek 10.11. 

z důvodu konání aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III – VV tento požadavek 

schválil 

- Současná pravidla a podmínky soutěže O Čestnou standartu OSH – budou rozeslány na 

velitele okrsků a členy VV a OR tak, aby se ke všemu mohli všichni včas vyjádřit a soutěž 

se mohla v roce 2023 opět vyhlásit – zodpovídá p. Hanus K. 

- Chybí na webu OSH výsledky OK soutěže v požárním sportu, která se konala v červnu 

v Manětíně – do 14. 10. budou výsledky doplněny, zodpovídá p. Hanus K.  

- Pro OK v požárním sportu nemáme velké náklady, vzhledem k nízké účasti soutěžních 

družstev, p. Foldová navrhuje přidělenou dotaci NSA na tuto kapitolu ve výši 4.680,-- Kč 

přesunout na dotační titul hru Plamen – přítomnými členy VV schváleno 

 

 



Ad.7) 

- p. Foldová informovala přítomné členy VV o průběhu setkání Aktivu ZH Plzeňského kraje, 

které se uskutečnilo 22. září v Kladrubech u Stříbra a kterého se z našeho OSH zúčastnilo 

13 Zasloužilých hasičů – akce byla standartně zabezpečena, dopravu zajistili zástupci 

z SDH Zruč, Nevřeň a Horní Hradiště, kterým patří poděkování 

- Setkání ZH a funkcionářů – nikdo se o pořadatelství nepřihlásil, termínově už to do konce 

roku nelze uskutečnit 

Ad. 8)   

-      v omluvené nepřítomnosti vedoucího rady podal informace p. Polcar 

• 24. 9. proběhlo první samostatné MČR v běhu na 60 m překážek v Benešově, kde 

jsme jako OSH měli své zástupce, nejlepšího umístění dosáhl Jakub Pirner z Manětína, 

15. místo s časem 12,49s, zároveň proběhlo v Benešově školení vedoucích OORM a 

KORM na nové směrnice hry Plamen – bohužel bylo konstatováno, že je tam spoustu 

nedostatků a chyb, nejspíš se budou muset udělat nějaké dodatky 

• 8. 10. proběhl ve Stýskalech první závod O POHÁR VEDOUCÍHO OOR MLÁDEŽE 

v disciplínách štafeta požárních dvojic a závod požárnické všestrannosti 

• Účast byla otevřená i pro dorostence, zúčastnilo se 9 hlídek dorostu, 20 hlídek MH 

kategorie mladších a 20 hlídek MH kategorie starších – kompletní výsledky jsou 

zveřejněny na webu OSH v odkaze soutěže MH, vítězi dorostu se stala hlídka SDH 

Obora A, mladší kategorii vyhráli MH z SDH Všeruby a starší MH SDH Horní Hradiště 

• Vedoucí kolektivů si převzali pamětní medaile k 50. výročí hry Plamen, které budou 

dětem připomínat tak významné jubileum hry Plamen 

• Požádal o dodatečné schválení rozpočtu na soutěž O pohár vedoucího OORM – 5tis. 

Kč na poháry a 8.500,-- Kč na stravu pro rozhodčí a technickou četu – přítomnými 

členy schváleno 

• V sobotu 15. 10. od 16ti hodin se uskuteční slavnostní setkání k 50. výročí hry 

Plamen, bylo rozesláno 60 pozvánek a byli pozváni hosté z hlavního spolku a 

Plzeňského kraje, a dále starostka Obce Nevřeň 

• Akce je po materiální i technické stránce zajištěna členy OORM mládeže, přítomným 

bude předán pamětní list a zápich, je zajištěno pohoštění a květinová výzdoba 

 

Ad. 9) a 10) 

p. Foldová: 

- V roce 2023 jsme spolupořadateli krajského kola hry Plamen, je problém kde krajskou 

soutěž uspořádat, po komunikaci s vedením Atletického stadionu v Plzni jsou prozatím  

volné termíny 3. – 4. 6. 2023 a možná 10. – 11. 6. 2023 – informace s potvrzením 

konečného termínu budou bohužel až v prosinci 2022 

- Setkání ZH a funkcionářů OSH už se letos nestihne, návrh na konání příští rok na jaře – 

úkol pro členy VV, aby se ve svých okrscích pozeptali, kdo by měl zájem tuto akci, která 

se již 3 roky nekonala, uskutečnit 



- Medaile k 50. výročí hry Plamen je možné doobjednat za podmínky, že si sbor tyto 

medaile navíc uhradí z vlastních zdrojů 

- VV Krajského sdružení hasičů PK 5. 10. se z důvodu nemoci a pracovního zaneprázdnění 

nezúčastnila p. Foldová a p. Melichar, podle informací se jednání zúčastnilo pouze 8 

členů VV KSH, informace budou podány na příštím jednání 

- Členové VV KSH se 22. 9. sešli na pracovním jednání s vedením SH ČMS Praha, vedeným 

p. starostkou Němečkovou – každý starosta OSH v našem kraji představil činnost svého 

okresu, zápis z tohoto setkání zatím není k dispozici 

- Předložila návrhy na vyznamenání podané sbory: Mrtník, Blatnice, Chrást, Kyšice, Tlučná, 

Žilov a Kozolupy – přítomnými členy schváleno 

- Navrhla udělit čestná uznání OSH a medaili Za sport a výcvik dorostenkám SDH Úněšov, 

které v letošním roce obhájili titul Mistryň ČR v požárním sportu dorostenek – 

přítomnými členy VV schváleno 

- Stav běžného účtu OSH k 11. 10. 2022 831.698.67 Kč a stav pokladny k 11.10.2022 

24.754 Kč 

- Uzavření kanceláře z důvodu podzimních prázdnin na období od 26.10. 2022 do 30.10. 

2022 

 

U S N E S E N Í 

VV OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení VV z 6. 9. 2022 

- Informace z OR prevence, represe, mládeže a ochrany obyvatelstva 

- Informace o setkání AZH Plzeňského kraje v Kladrubech u Stříbra 

- Organizační zabezpečení shromáždění představitelů SDH, 12. 11. 2022 v Druztové 

- Stav běžného účtu OSH k 11. 10. 2022 a stav pokladny k 30. 9. 2022 

- Uzavření kanceláře OSH – 26. 10. – 30. 10. 2022 

VV OSH Plzeň-sever schvaluje: 

- Zapisovatelku p. Špelinovou a ověřovatele zápisu p. Ondřeje Holečka a p. Petra Severu 

- Předložené návrhy na vyznamenání: SDH Chrást, SDH Kyšice, SDH Kozolupy, SDH 

Blatnice, SDH Žilov, SDH Tlučná a návrh starostky p. Foldové, pro mistryně ČR v požárním 

sportu dorostu z SDH Úněšov 

- Konečné částky příspěvku z účelové dotace PK takto: 

➢ Kapitola A – materiál: max. částka 6.000, -- Kč 

➢ Kapitola B – propagace, výročí: max. částka 2.000, -- Kč 

➢ Kapitola C – sportovní, společenské akce, vzdělávání, doprava apod.: max. 

částka 2.000, -- Kč 

➢ Krácení příspěvku na kapitolu A pro SDH Hlince a Krašovice z důvodu nesplnění 

podmínek v žádosti na 3.000,-- Kč 

➢ Nákupy materiálu a úhradu služeb lze uplatnit z příspěvku dotace PK za období 

od 1. 1. do 20. 11. 2022 



- Termíny odevzdání dokladů k vyúčtování finančního příspěvku z účelové dotace 

Plzeňského kraje do 30.11.2022 – na pozdě dodaná vyúčtování nebude brán zřetel 

- Termín pro vyúčtování dotace MŠMT ČR na volnočasové aktivity a MTZ SDH nejpozději 

do 27. 10. 2022 – na pozdě dodaná vyúčtování nebude brán zřetel 

- Pozvánku na shromáždění představitelů SDH, které se uskuteční 12. 11. 2022 od 9,30 

hodin v obci Druztová 

- Přesun dotace NSA z titulu OK požárního sportu na soutěže hry Plamen a dorostu 

- Změna termínu jednání VV z původního úterý 8.11.2022 na čtvrtek 10.11.2022 v 16:30 

v kanceláři OSH PS 

- Změna limitu hotovosti v pokladně do 31.12.2022 na částku 25.000 Kč 

- Dodatečně rozpočet na soutěž: O pohár vedoucího okresní odborné rady mládeže 

v částce 13.500 Kč (8.500 Kč stravné + 5.000 Kč poháry) 

- Rozpočet na zajištění shromáždění představitelů SDH do výše 5.000, -- Kč 

VV OSH Plzeň – sever pověřuje: 

- P. Ondřeje Melichara vedením jednání SP SDH 12. 11. 2022 v Druztové 

VV OSH Plzeň-sever ukládá: 

p. Foldové: 

✓ zaslat pozvánky na Shromáždění představitelů SDH, včetně hostů – do 27. 10. 

2022 

✓ zaslat pokyny k vyúčtování příspěvku z účelové dotace Plzeňského kraje členům 

VV a všem žadatelům – neprodleně 

p. Melicharovi: 

✓ zajistit praporečníky na SP SDH k představení okresního praporu 

p. Hanusovi K.: 

✓ zaslat všem členům VV, vedoucím OR a okrskovým velitelům podklady pro soutěž O 

čestnou standartu OSH k úpravám a aktualizaci tak, aby se tato soutěž mohla v roce 

2023 opět uskutečnit – do 20. 11. 2022 

✓ zaslat na webové stránky OSH výsledky OK v požárním sportu – do 14. 10. 2022 

Vedoucím odborných rad: 

✓ připravit hodnotící zprávy za uplynulé období pro SP SDH – do 10. 11. 2022 

Všem členům VV: 

✓ Nadále informovat a vysvětlovat členské základně navýšení členských příspěvků 

od roku 2023 – úkol trvalý 

✓ Zjistit ve svých okrscích možnost, uspořádat v roce 2023 v jarních měsících 

setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů OSH – úkol trvalý 

 

Zapsala: Jitka Špelinová, v.r. 

Ověřovatelé: 

Ondřej Holeček, v.r.                                                                          Petr Severa ,v.r.  


