
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň - sever, konaného dne 15. 2. 2022 

v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Česánek, p. Češka, p. Hlaváč, p. Suchý, p. Tyc, 

Nepřítomni: p. Honzík, p. Sak 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 11. 1. 2022 

2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2021 

3) Zajištění a příprava školení vedoucích MH 

4) Zpráva OR represe, aktiv velitelů 

5) Inventarizační zpráva za rok 2021 

6) Příprava výroční zprávy za rok 2021 

7) Předběžné termíny okresních soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

8) Závěrečná zpráva o účelové dotaci Pk za rok 2021 

9) Příprava SP SDH 

10) Organizační záležitosti 

 

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

zapisovatelku p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Petra Severu a p. Ondřeje Melichara - 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) Kontrola usnesení jednání VV OSH dne 11. 1. 2022 

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

 

Ad 2) Stav v odvodu členských příspěvků na rok 2022, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH 

za rok 2021 

Tabulka s přehledy odevzdaných Hlášení a zaplacených příspěvků na rok 2022 je zveřejněna 

na webových stránkách OSH. Většina sborů zaplatila. Sborům, které tak neučinily (SDH 

Dražeň, Bohy, Červený Újezd) starostka zašle upomínky.  

 

Ad 3) Zajištění a příprava školení vedoucích MH 

Vedoucí OR mládeže p. Suchý nebyl ze služebních důvodů přítomen, vzkázal po p. Polcarovi, 

že termín školení vedoucích mládeže MH je stanoven na 2.-3. dubna 2022 v Hromnicích.  Cenu 

stravování ve výši 150 Kč za den a osobu nebude možné pro letošní rok dodržet. Navýšení ceny 

stravy se projednává. Rozpočet na tuto akci předloží p. Suchý na březnovém jednání VV. 

  

Ad 4) Zpráva OR represe, aktiv velitelů 

Vedoucí OR represe p. K. Hanus předložil plán práce pro rok 2022. V březnu se uskuteční aktiv 

velitelů, zatím se jedná o místě konání. Na podzim by rada chtěla uskutečnit okresní taktické 

cvičení. 

 

Ad 5) Inventarizační zpráva za rok 2021 

Starostka předložila Zprávu inventarizační komise a odešle ji mailem všem členům VV. 

 



Ad 6) Příprava výroční zprávy za rok 2021 

Výroční zprávu připraví starostka OSH. Zpráva bude vycházet z jednotlivých úseků činnosti 

odborných rad, vedoucí těchto OR zprávy již zpracovali v listopadu 2021. Výroční zpráva bude 

součástí materiálů na březnovém shromáždění představitelů SDH. 

 

Ad 7) Předběžné termíny okresních soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. 

Fránové 

OK Plamen - 21.-22. 5. 2022 ve Všerubech, příprava bude probíhat 20. 5. 2022 od 9 hodin 

Memoriál V. Fránové - 8. 5. 2022 

OK PS – není volný stadion v Plzni, bude se na aktivu represe hledat řešení 

 

Ad 8) Závěrečná zpráva o účelové dotaci Pk za rok 2021 

Pracovnice kanceláře p. Šilhánková vypracovala Závěrečnou zprávu o účelové dotaci Pk za rok 

2021, starostka napsala krátkou Přílohu k závěrečné zprávě. Všechny dokumenty, přílohy a 

fotografie byly vloženy do systému Pk v řádném termínu do 31. 1. 2022. 

 

Ad 9) Příprava SP SDH 

SP SDH se uskuteční v sobotu 26. 3. 2022 v KD v Kralovicích, začátek v 9:30 hodin. 

Vedoucí OR dodají starostce zprávu za své úseky od listopadu 2021 do února 2022 do 15. 3. 

2022. Pronájem sálu kulturního domu v Kralovicích je zajištěn a předběžně dohodnut ve výši 

2-3 tis. Kč. Organizační zabezpečení bude předmětem jednání VV v březnu. 

Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení SD z 19. 9. 2020 

3) Zpráva o činnosti za uplynulé období 2021 

4) Hospodaření OSH za rok 2021 

5) Rozpočet OSH na rok 2022 

6) Zpráva OKRR 

7) Ocenění členů a sborů 

8) Diskuse 

9) Usnesení a závěr 

Ad 9) Organizační záležitosti 

p. Foldová:  

➢ předložila návrhy na vyznamenání z SDH Dýšina, Velečín, Rochlov, Manětín - po 

projednání přítomnými členy VV byly schváleny  

➢ stav finančních prostředků OSH k 31. 1. 2022: pokladna 9.944,-- Kč, bankovní účet 

1.173.708,64 Kč 

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

➢ KK požární sport dospělí 25. 6. 2022 se uskuteční ve Stříbře 

➢ MČR v požárním sportu 26.-28. 8. 2022 

➢ proběhla diskuze ohledně prodeje hasičského zboží za menší než pořizovací ceny, které je 

pro OSH vedlejší činností, tudíž je sledována finančním úřadem, významnou částku 

hasičského zboží tvoří udělovaná vyznamenání, není možné je mít na skladě hasičského 

zboží, protože jsou hrazena jen částečně, na tuto záležitost jsme byli upozorněni 

z ekonomického úseku na základě odevzdané inventury, bylo nám sděleno, že ostatní OSH 

běžně prodávají za ceny pořizovací nebo s malým ziskem (např. 10 %), je potřeba dořešit 

ceníky hasičského zboží pro rok 2022 – konečné řešení bude projednáno na březnovém 

jednání VV 



U S N E S E N Í: 
 

VV OSH Plzeň - sever bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení z jednání vedení ze 11. 12. 2022 

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

rok 2021 

• Zprávu OR represe a plánovaný aktiv velitelů 

• inventarizační zprávu za rok 2021 

• přípravu Výroční zprávy za rok 2021 

• předběžné termíny okresních soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové 

• závěrečnou zprávu o účelové dotaci Pk za rok 2021 

• přípravu SP SDH včetně termínu a místa konání 26. 3. 2022 KD Kralovice 

• stav finančních prostředků OSH k 31. 1. 2022 

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

VV OSH Plzeň – sever schvaluje: 

✓ zapisovatelku jednání p. Šilhánkovou a ověřovatele zápisu p. Petra Severu a  

p. Ondřeje Melichara 

✓ předložené návrhy na vyznamenání pro členy SDH Dýšina, Velečín, Rochlov, Manětín 

✓ plán práce odborné rady represe 

VV OSH Plzeň – sever ukládá: 

starostce p. Foldové: 

• rozeslat upomínku sborům, které nezaplatily členské příspěvky pro rok 2022 (SDH 

Dražeň, Bohy, Červený Újezd) a zároveň informaci obci Zbůch o stavu v SDH Č. Újezd 

– termín do 20. 2. 2022 

• rozeslat Zprávu inventarizační komise všem členům VV – termín do 20. 2. 2022 

vedoucím OR: 

• dodat starostce zprávy za období listopad 2021 až únor 2022 - termín do 15. 3. 2021 

 

 

Zapsala: Miroslava Šilhánková, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Petr  S e v e r a , v.r.     Ondřej  M e l i ch a r , v.r. 

 

 


