
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň-sever, konaném dne 

10. ledna 2023 v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Lüftner, p. Polcar, p. Severa, p. Cízl, p. Hanus František 

 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení VV z prosince 20222 

2) Hodnocení shromáždění představitelů SDH, 12. 11. 2022 v Druztové 

3) Průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2023, Hlášení o činnosti SDH za 

rok 2022 

4) Plány práce – výkonný výbor a odborné rady 

5) Informace k vyúčtování účelové dotace PK 

6) Organizační záležitosti 

7) Usnesení a závěr 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Navrhla ověřovatele zápisu – p. Divišovou a              

p. Bindzara – přítomnými členy VV schváleno. Zápis dnešního jednání provede p. Foldová – 

přítomnými členy VV schváleno. 

 

Ad 1) kontrola usnesení z 13. 12. 2022 – KD Loza 

Kontrolou usnesení konstatováno, že úkoly byly splněny. 

 

Ad 2) hodnocení SP SDH – Druztová, listopad 2022 

- Kvalitně zabezpečené prostory pro jednání ze strany spolu pořádajícího sboru 

v Druztové, včetně pitného režimu 

- Po několika letech byli přítomni významní hosté: za HZS Pk krajský ředitel gen. 

František Pavlas a ředitel ÚO Plzeň plk. Pavel Musil, za SH ČMS Praha náměstek Ing. 

Jaroslav Salivar a vedoucí ÚO represe Bc. Robert Kučera a jednání navštívila i starostka 

Obce Kozolupy a poslankyně PČR Ing. Michaela Opltová 

- Jednání navštívili i naši Zasloužilí hasiči 

- Bohužel účast představitelů SDH je rok od roku slabší 

- Po jednání při úklidu zůstaly na stolech materiály, tzv. Zpravodaj – stojí nás to nemalé 

finanční prostředky a nakonec zjistíme, že to vlastně některé představitele nezajímá 

- Členové VV navrhují, aby napříště veškeré materiály, které budou projednávány na 

těchto jednáních byly rozeslány elektronicky a následně zveřejněny na webu OSH – 

návrh byl přítomnými členy VV schválen 

 

Ad 3) stav v odvodu příspěvků 2023 a Hlášení 2022 

- K dnešnímu dni příspěvky uhradily tyto sbory: Chrást, Zruč, Senec, Česká Bříza, Horní 

Bělá, Ostrov, Buč, Přehořov, Lochousice, Trnová, Buček, Studená, Řemešín, Plasy a 

Obora 

- Hlášení SDH za rok 2022 někteří vkládají přímo do centrální evidence, jiní posílají 

tiskopis poštou nebo doručují osobně – je třeba opět upozornit na to, že před vyplněním 



a odesláním Hlášení v centrální evidenci je třeba oznámit na kancelář OSH ty členy, 

které sbory odhlašují, aby byl tzv. srovnán počet členů k 31. 12. 2022 

-  

 

Ad 4) plány práce VV a odborných rad 

- Plán práce VV byl předběžně schválen již v prosince 2022, přesto jej dnes opět 

schvalujeme s drobnou úpravou 

- Plány práce OR byly předloženy a schváleny, kromě plánu OR represe, pověřený 

vedoucí OR represe plán práce dopracuje a předloží na únorovém jednání VV 

 

Ad 5) účelová dotace PK 

- Dotace byla vyčerpána, účetní a pracovnice kanceláře p. Špelinová společně se 

starostkou p. Foldovou postupně připravují vkládání dokladů do e Dotací Pk 

- Bohužel stále nejsou podepsané doklady od SDH Všeruby, kdy bylo několikrát 

telefonicky přislíbeno, že doklady na kancelář budou dodány 

 

Ad 6) organizační záležitosti 

p. Suchý: 

• Jako předseda inventarizační komise informoval o proběhlé inventuře veškerého 

majetku i hasičského zboží, která proběhla koncem roku 2022 a v prvních dnech měsíce 

ledna 2023, některý materiál byl vyřazen pro nefunkčnost, závěrečnou zprávu komise 

předloží únorovému jednání VV 

• Dále podal informace k organizačnímu zabezpečení Memoriálu Vendulky Fránové, 

který by se měl uskutečnit 7. 5. 2023 na PS Košutka, dále připomněl, že naše OSH je 

spolupořadatelem KK hry Plamen, které proběhne ve dnech 10. a 11. 6. 2023 v Plzni na 

Petříně, a zároveň oznámil termín krajského závodu hasičské všestrannosti a brannosti, 

kterým je 21. října 2023 s místem konání Nevřeň a jsme jako OSH také jeho 

spolupořadatelem  

• Info o navýšení dotace z PK pro naše Krajské sdružení hasičů o 1 mil. Kč – budou 

zakoupeny dva požární stroje FOX 

• V prvním víkendu března 3. – 5. 3. 2023 proběhne v Druztové školení vedoucích a 

instruktorů mládeže a dorostu 

p. Foldová: 

• Předložila návrhy na vyznamenání pro členy SDH Líně – věrnostní medaile a stužky, 

Horní Hradiště – věrnostní stužky, M ZPP a ZZ a dvě Záslužné medaile OSH – vše 

schváleno bez připomínek a |Heřmanova Huť – tady je třeba představiteli sboru žádosti 

dopracovat – zodpovídá p. Melichar 

• Požádala přítomné o dodatečné schválení příspěvku pro zemřelého dobrovolného hasiče 

Ing. Jana Dvořáka z SDH Skalice u České Lípy, který zahynul při plnění povinností, a 

to ve výši 5tis. Kč na sbírkový účet obce Skalice, která tento účet zřídila – přítomnými 

členy schváleno 

• Příprava Výroční zprávy za rok 2022 – vedoucí jednotlivých OR připraví za své úseky 

hodnocení, včetně fotografií, starostka připraví ekonomické podklady VZ a strukturu 

OSH, včetně počtu členů a sborů – do 14. 2. 2023 

• Informace o zakoupení plechové uzamykatelné skříně a dvou regálů do skladu OSH 



• Dle známých termínů VH SDH a okrsků byly určeny delegace na tato jednání, 

termínový kalendář bude doplněn o jména delegátů a zveřejněn na webu OSH a také 

zaslán členům VV – zodpovídá p. Foldová 

• Tabulka s odvody příspěvků a odevzdaným Hlášením o činnosti SDH bude zveřejněna 

na webu OSH a průběžně aktualizována – zodpovídá p. Foldová 

p. Česánek: 

• Otevřel diskusi k podmínkám soutěže O čestnou standartu OSH, kterou pro letošní rok 

po dvou letech chceme obnovit 

• Jsou drobné výhrady k bodovému hodnocení v jednotlivých oblastech činnosti 

• Všichni vedoucí OR souhlasí se schůzkou k této problematice na 25. ledna 2023 od 16ti 

hodin v kanceláři OSH, garanty jsou pověřený vedoucí OR represe a 1. náměstek 

starostky OSH 

 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení VV ze dne 13. 12. 2022 

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

Hlášení o činnosti SDH za rok 2022 

- Hodnocení SP SDH v Druztové, ze dne 12. 11. 2022 

- Informace vedoucího OR mládeže 

- Předběžné výsledky inventarizace z rok 2022 

- Informace k vyúčtování účelové dotace PK 

- Termín schůzky vedoucích OR a 1. náměstka k podmínkám soutěže „O čestnou 

standartu OSH“ – 25. 1. 2023 od 16 hodin, kancelář OSH  

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Alenu Foldovou a ověřovatele zápisu p. Alenu Divišovou a             

p. Štefana Bindzara 

- Vyznamenání pro členy SDH Líně, Horní Hradiště a Heřmanova Huť 

- Dodatečně příspěvek na sbírkový účet Obce Skalice u České Lípy ve výši 5tis. Kč 

- Plán práce VV a odborných rad 

- Veškeré pracovní materiály, včetně Výroční zprávy pro představitele SDH připravit na 

příští shromáždění představitelů SDH pouze elektronicky, následně budou materiály 

zveřejňovány na webu OSH a zaslány členů VV a starostům okrsků tak, aby si jej mohli 

představitelé kdykoliv vytisknout nebo prostudovat 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever ukládá: 

p. Foldové: 

➢ Doplňovat tabulku s odvody členských příspěvků a odevzdanými Hlášeními SDH a 

zveřejňovat stav na webu OSH – průběžně 

➢ Připravit ekonomickou a organizační část Výroční zprávy za rok 2022 – do 14. 2. 2023 

p. Česánkovi: 

➢ Dopracovat plán práce OR represe a následně jej zveřejnit na webu OSH – do 20. 1. 

2023 



➢ Ve spolupráci s ostatními vedoucími OR dopracovat podmínky soutěže „O čestnou 

standartu OSH“ – do 31. 1. 2023 

p. Melicharovi: 

➢ Opravit a doplnit návrhy na vyznamenání pro členy SDH Heřmanova Huť – do 25. 1. 

2023 

p. Suchému: 

➢ Nadále aktualizovat okresní, sborové a okrskové termíny soutěží – úkol trvalý 

Všem vedoucím odborných rad: 

➢ Zpracovat přehled činnosti za své úseky v roce 2022, včetně fotografií pro Výroční 

zprávu OSH za rok 2022 – do 14. 2. 2023 

Všem členům VV: 

➢ Dle určených delegací zúčastnit se jednání valných hromad SDH a okrsků tak, jak bylo 

určeno 

 

 

Příští jednání výkonného výboru se uskuteční dle plánu práce 14. února 2023, od 16,30 

hodin v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

 

Zapsala: 

Alena F o l d o v á 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Alena D i v i š o v á, v.r.                  Štefan B i n d z a r, v.r. 


