
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 14. března 2023 

v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Melichar, p. Češka, Ing. Lüftner, p. Polcar, p. Tyc a vedoucí AZH p. Hanus 

Host: Petr Života z SDH Žichlice 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání VV dne 21. února 2023 

2) Odvod členských příspěvků na rok 2023  

3) Hospodaření 

4) Zpráva OKRR 

5) OR prevence-soutěž POODM 

6) Příprava KK Plamen 

7) Organizační záležitosti 
 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Navrhla ověřovatele zápisu Bc. Ondřeje Holečka 

a p. Jana Suchého, zapisovatelku p. Špelinovou – přítomnými členy VV schváleno. 
 

Ad 1) kontrola usnesení z 21. 2. 2023 

Kontrolou konstatováno: úkoly byly splněny. 
 

Ad 2) Odvod členských příspěvků na rok 2023 

Všechny členské příspěvky byly ze strany sborů a členů uhrazeny k 7. únoru a k 7. březnu byly 

odvedeny na hlavní spolek spolu s roční platbou za účetnictví a zpracování mezd. Hlášení o 

činnosti SDH odevzdalo 128 SDH a Sumář za OSH byl zpracován a elektronicky odeslán 

prostřednictvím programu centrální evidence SDH k 24. 2. 2023 
 

Ad 3) Hospodaření 

Na výsledku hospodaření a daňovém přiznání pracuje p. Šímová a Ing. Jirota v Praze termín 

zaslání by měl být 20. března tak, aby mohly být na SP schváleny konečné výsledky 

hospodaření OSH za uplynulý rok. K dnešnímu dni je stav pokladny 32.425,00 Kč a stav 

běžného účtu 923.950,13 Kč. 
 

Ad 4) Informativní zpráva OKRR 

VV vzal na vědomí informace od předsedy OKRR p. Cízla. Předseda konstatoval, že všechny 

účetní doklady jsou v pořádku a rada neshledala žádné pochybení. Paní Špelinové je 

vyslovena pochvala za kvalitní a bezchybné vedení účetnictví OSH, pouze upozornil na dvě 

opožděně uhrazené faktury, jednalo se o námi vystavené faktury, které odběratelé zaplatili 

po době splatnosti. 

 

 

 



Ad 5) OR prevence – soutěž POODM 

Vedoucí OR prevence p. Severa informoval, že vyhodnocení soutěže proběhne v příštím nebo 

dalším týdnu pravděpodobně v Centrum Caolinum v Nevřeni. Na ceny do této soutěže VV 

schválil rozpočet 12. 000,00 Kč. 
 

Ad 6) Příprava KK Plamen 

Úkolem OSH PS jako spolupořadateli je na tuto soutěž zajisti technickou četu – zodpovídá 

rada mládeže, dodat 6 rozhodčích, zajistit zdravotní službu – O. Holeček – přítomní členové 

VV byli požádáni, aby se této krajské soutěže zúčastnili buď jako pomoc v technické četě 

nebo soutěž alespoň v jednom dni svou přítomností podpořili.  
 

Ad 7) Organizační záležitosti 

 

- Jako host byl dnes na jednání přítomen zástupce okrsku Hromnice p. Petr Života, 

okrsek Hromnice nemá svého zástupce ve VV od posledního shromáždění delegátů 

v roce 2020. VH okrsku Hromnice si p. Životu zvolila jako svého zástupce – na jarním 

shromáždění představitelů (25.3.2023) bude p. Života představiteli právoplatně 

zvolen. Výbor okrsku Hromnice dodal výpis z usnesení valné hromady, kde si členové 

p. Životu zvolili. Dále podal informaci k organizačnímu a technickému zajištění SP 

SDH, které zajišťuje SDH Žichlice. 
 

- P. Foldová informovala o jednání VV krajského sdružení, dále o zadání výroby dvou 

kusů bannerů s logem Národní sportovní agentury 
 

- 30. 3. 2023 od 16ti hod se v Dobřanech uskuteční III. jednání představitelů OSH. 

Tohoto jednání se z důvodu služební cesty na školení hospodářů OSH a vedoucích 

ORM nemůže p. Foldová a p. Suchý zúčastnit. Navrhla tedy zástupce, kteří se jednání 

zúčastní: O. Holeček, P. Severa, P. Česánek, O. Melichar, L. Kapitán, Mgr. Urbánek – 

přítomnými členy VV schváleno. 
 

- 25. 3. 2023 – Shromáždění představitelů SDH okresu Plzeň-sever – jednání 

pravděpodobně povede náměstek p. Petr Česánek, pokud by z pracovních důvodů 

nemohl nahradí ho Mgr. Urbánek. Představitelé u prezence obdrží pouze přehled 

hospodaření za rok 2022 a konečný rozpočet OSH na rok 2023. Tak jak bylo schváleno 

na lednovém jednání, Výroční zpráva za rok 2022 bude k dispozici na webu OSH a 

elektronicky rozeslána na členy VV a starosty okrsků. Tisk VZ bude zpracován pouze 

pro Zasloužilé hasiče, SH ČMS Praha, HZS PK 
 

- P. Foldová předložila poděkování paní Mgr. Hany Paušové pro p. Holečka a p. Loužka 

za projektový den na téma Bezpečnost na ZŠ Easy Start s.r.o. Poděkování bylo již 

předtím rozesláno všem členům VV. Oběma členům rady ochrany obyvatelstva byla i 

ze strany VV vyslovena pochvala – poděkování bude zasláno na Krajské ředitelství 

Policie ČR a Krajské ředitelství HZS, kdy obě tyto složky byly přítomny na projektovém 

dni a významnou měrou přispěli ke kvalitnímu zabezpečení celé akce – poděkování 

odešle p. Foldová 

 



- P. Foldová informovala o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 

Plzeňského kraje ve výši 489tis. Kč, která bude rozdělena jako v letech minulých, tzn. 

minimálně 70% částky bude rozděleno na základě žádostí do sborů a 30% bude 

využito OSH, žádost byla 8. 3. 2023 řádně elektronicky podána na Plzeňský kraj do 

portálu eDotací, čeká se na schválení Zastupitelstvem PK a následný podpis smlouvy. 

 

- P. Foldová podala informaci k obsluze a používání datových schránek, kterou zaslala 

starostka SDH Bučí, po diskusi bylo vzato na vědomí, že pokusíme odkaz na používání 

datových schránek zveřejnit na webu OSH 
 

- P. Suchý požádal o zakoupení tartanu včetně lepidla na opravu překážek pro požární 

sport mladých hasičů – VV souhlasí s nákupem, částka bude stanovena po nabídkách 

od dodavatelů. Po rezignaci p. Stádníka na člena VV za okrsek Ledce bude dnes ve 

večerních hodinách jednat valná hromada okrsku, následně bude zaslán výpis 

z usnesení tak, aby mohl být nový člen za okrsek Ledce právoplatně zvolen na SP SDH 

v Hromnici.  
 

- P. Špelinová požádala o schválení navýšení pokladní hotovosti na období od 1. dubna 

do 30. června 2023 na částku 25.000,00 Kč – přítomnými členy VV schváleno 
 

- P. Foldová požádala o schválení částky do výše 15.000,00 Kč na výrobu prosklené 

vitríny pro bezprašné uskladnění okresního vyšívaného praporu – přítomnými členy 

schváleno a dále podala návrh na výrobu tzv. šňůrek pro klíče pro krajskou soutěž hry 

Plamen, které jsme spolupořadateli v počtu 200ks – prozatím výrobu v reklamní 

agentuře pozastavujeme, p. Suchý předloží tento návrh na krajské radě mládeže tak, 

aby výrobu a následné zaplacení hradilo KSH Pk – pokud to neschválí, necháme tyto 

šňůrky vyrobit jako OSH Plzeň-sever. Dále představila podložku pod myš k PC, 

přítomnými členy VV schválen nákup 100 ks jako ceny do soutěže POODM, to co 

zbyde, bude nabídnuto k prodeji nebo poslouží jako dar. 
 

- P. Života informoval, že na SP v Hromnici jsou se členy SDH Žichlice již domluveni, 

bude připraven sál pro cca 120 účastníků, podium stačí pro 6 osob, dále bude 

k dispozici voda, káva a čaj – pivo a jiné alkoholické nápoje se před a během jednání 

podávat NEBUDOU, případnou sušenku zajistí p. Foldová 
 

- P. Severa přednesl žádost p. Karla Zapletala z SDH Nečtiny, který soutěží 

v disciplínách TFA o možnost schválení finančního daru pro rok 2024, který by použil 

na účast v mezinárodní soutěži v Belgii, členové VV předběžně souhlasí, p. Severa byl 

požádán, aby na některé příští jednání VV předložil dosavadní úspěchy p. Zapletala 
 

 

 

 

 

 



U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 21.02. 2023 

- Informace o odvodu členských příspěvků na rok 2023 a odevzdaných Hlášení o 

činnosti SDH za rok 2022, včetně Sumáře za OSH a poukázané platby na SH ČMS, 

včetně úhrady za účetní program Pohoda a zpracování mezd 

- Informace ke zpracování hospodaření a daňového přiznání za rok 2022 

- Informativní zprávu OKRR 

- Informace OR prevence k soutěži POODM a o žádosti na podporu p. Zapletala z SDH 

Nečtiny v soutěžích TFA 

- Stav finančních prostředků OSH k 14. 03. 2023 

- Informace k přípravě KK hry Plamen 

- organizační a technické zabezpečení SP SDH, 25. 3. 2023 v Hromnici 

- Informace k používání a obsluze datové schránky, zaslané starostkou SDH Bučí 

- Informace o podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Plzeňského 

kraje 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Špelinovou a ověřovatele zápisu p. Holečka a p. Suchého 

- Vyznamenání pro členy SDH Kožlany, sbor v Kožlanech a sbor v Nýřanech (oba sbory 

Stuhy k praporům III. stupně) a SDH Hromnice 

- Rozpočet ve výši 12.000,00 Kč na nákup cen do soutěže POODM 

- Navýšení pokladní hotovosti od 1.4 do 30.06. 2023 na částku 25.000,00 Kč 

- Dokoupení tartanu na opravu překážek 

- Zhotovení vitríny na prapor do částky 15.000,00 Kč 

- Nákup 100 ks podložek pod myš s logem SH ČMS, PK a názvem OSH Plzeň-sever pro 

ceny v soutěži POODM a dalšímu použití, případně prodeji 

- Zástupce OSH Plzeň-sever pro jednání představitelů OSH dne 30. 3. 2023 

v Dobřanech: p. Holeček, p. Kapitán, p. Severa, p. Česánek, p. Melichar a Mgr. 

Urbánek 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever pověřuje: 

- Vedením jednání SP SDH 25. 3. 2023 v Hromnici p. Petra Česánka, v případě, že 

nebude ze služebních důvodů moci být přítomen, zastoupí jej Mgr. Luboš Urbánek 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever ukládá: 

p. Foldové: 

• Zajistit nákup tartanu pro opravu překážek dle nabídky dodavatelů – do 4. 4. 2023 

• Zajistit výrobu 2 ks bannerů s logem Národní sportovní agentury – do 30. 4. 2023 

• Zajistit nákup podložek pod myš k PC – do 30. 4. 2023 

• Zajistit výrobu vitríny pro prapor OSH – do 30. 6. 2023 

 

 



p. Suchému: 

• Zjistit možnost úhrady výroby klíčenek, tzv šňůrek na krk pro KK Plamen na Krajském 

sdružení hasičů PK – do 4. 4. 2023 

• Po jednání valné hromady okrsku Ledce neprodleně dodat usnesení z jednání, kde 

bude jméno nového člena VV za okrsek tak, aby mohl být na SP SDH zvolen 

p. Severovi: 

• Předložit soutěžní výsledky p. Zapletala v disciplíně TFA – do 16. 5. 2023 

• Vyhodnotit ve spolupráci s radou prevence došlé práce do soutěže POODM a určit 

místo slavnostního vyhodnocení s termínem do 4. 4. 2023 

 

Příští jednání VV bude dle plánu práce 4. dubna 2023 od 16,30 hodin v kanceláři OSH PS, 

Kollárova 32, Plzeň 

 

 

Zapsala: Jitka Špelinová, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: Ondřej H o l e č e k, v.r.                                                         Jan S u c h ý, v.r 


