
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaném dne 21.února 2023 

v kanceláři OSH, Kollárova 32 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Česánek, p. Hlaváč, p. Kapitán, Ing. Lüftner, p. Severa a p. Hanus 

Host: Petr Života z SDH Žichlice 
 

Program jednání: 

1) Kontrola usnesení z jednání VV dne 10. ledna 2023 

2) Odvod členských příspěvků na rok 2023 a odevzdaná Hlášení o činnosti za rok 2022, 

včetně sumáře činnosti za OSH 

3) Příprava školení vedoucích mládeže – p. Suchý 

4) Aktiv velitelů 

5) Inventarizace 2022 

6) Příprava Výroční zprávy 2022 

7) Termíny okresních soutěží 

8) Závěrečná zpráva PK 

9) Pozvánka SP 25.3.2023 

10) Organizační záležitosti 

11) Usnesení 
 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Foldová. Navrhla ověřovatele zápisu Mgr. Urbánka a               

p. Polcara, zapisovatelku p. Špelinovou – přítomnými členy VV schváleno.  
 

Ad 1) kontrola usnesení z 10. 01.2023  

Kontrolou usnesení konstatováno: úkoly byly splněny. 
 

Ad 2) Odvod čl. příspěvků 2023, Hlášení SDH a sumář OSH 

Paní starostka konstatovala, že snad ještě nikdy nebyly všechny členské příspěvky zaplaceny 

tak brzy, stalo se tak k 7. únoru 2023. Ze 130 sborů všechny potřebné dokumenty odevzdalo 

128 sborů. Přítomní členové VV byli požádáni, aby na okrskových jednáních poděkovali za 

výbornou platební morálku představitelům SDH. Celkový sumář za rok 2022 na hlavní spolek 

doplní v CE a následně odešle p. Foldová do 24. 2. 2023. Členové VV informovali o  delegacích 

na valných hromadách sborů a okrsků – nikde nebyly zaznamenány závažné problémy, VH 

okrsků chybí uskutečnit pouze v Kožlanech + Chříči a na v okrsku Kralovice a Plasy (VH 

proběhnou 24.2.2023) 
 

Ad 3) Školení vedoucích mládeže 

Pan Jan Suchý informoval o konání školení vedoucích mládeže za účelem získání nebo obnově 

kvalifikace vedoucího III. anebo zvýšení na kvalifikaci VM II, a to v termínu 3.3. – 5.3 2023 

v Druztové (Stodolní hospůdka). Poplatek za školení byl stanoven na 200,00 Kč za účastníka. 

VV schválil příspěvek na toto školení ve výši 40.000,00 Kč. Do dnešního dne je přihlášeno cca 

64 účastníků. Pro upřesnění – poplatek nehradí ti, kteří budou školiteli! 



Ad 4) Aktiv velitelů 

V nepřítomnosti pověřeného vedoucího rady represe p. Česánka informovala p. Foldová a p. 

Suchý. Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a III se uskuteční 10.03. 2023 od 18 hodin 

v hasičské zbrojnici v Tlučné. Pozvánka na aktiv byla p. Česánkem rozeslána, ale je třeba 

vytvořit oficiální pozvánku, která bude také zveřejněna na webu OSH – dopracuje p. Česánek 

ve spolupráci s p. Foldovou do 28.2.2023. 

Byla předložena pravidla soutěže „O čestnou standartu OSH na rok 2023“ včetně 

vyhodnocovací tabulky – přítomnými členy VV schváleno. Tyto pravidla budou také 

představena na jarním aktivu velitelů v Tlučné a zveřejněna na webu OSH na aktuální stránce. 

 

Ad 5) Inventarizace  

Předseda inventarizační komise p. Suchý informoval členy VV o stavu majetku, pohledávek a 

závazků k 31.12.2022. Stav bankovního účtu k 31.12.2022 byl 574.409.81 Kč, stav pokladny byl 

k 31.12.2022 1.359,00 Kč. Inventarizační protokoly byly odeslány ke zpracování konečného 

hospodaření OSH za rok 2022 na hlavní spolek. 

Stav účtu k dnešnímu dni 1.293.640,00 Kč a stav pokladny 11.047,00 Kč. 

 

Ad 6) příprava Výroční zprávy (VZ) 

Vedoucí jednotlivých OR připraví za své úseky hodnocení, včetně fotografií, starostka připraví 

ekonomické podklady VZ a strukturu OSH, včetně počtu členů a sborů – vedoucí OR vše dodají 

elektronicky nejpozději do 10. 3. 2023 tak, aby mohla být VZ schválena na jednání VV 14. 3. 

2023. 

 

Ad 7) Termíny okresních soutěží: 

7. 5. 2023 – Memoriál Vendulky Fránové – místo konání Plzeň Košutka 

20. – 21. 5. 2023 – OK Plamen – místo konání Mrtník 

28. 5. 2023 – Okresní kolo 60 m MH + 100 m dorost + požární útok dorost – místo konání 

Manětín, případně ve stejném termínu proběhne OK v požárním sportu 

10. a 11. 6. 2023 – krajské kolo hry Plamen – místo konání Plzeň – Petřín – naše OSH je 

spolupořadatel této soutěže, je nutné zajistit dostatek dobrovolníků, kteří při soutěži 

pomohou, a to nejen rozhodčí, ale především i technická četa 

 

Ad 8) Závěrečná zpráva PK 

Starostka p. Foldová informovala, že závěrečná zpráva k dotaci z PK byla odeslána s ostatními 

potřebnými materiály do eDotací PK v řádném termínu. Bylo vyčerpáno celých 324.000,00 Kč. 

Pro sbory bylo vyčleněno 232. 781,00 Kč což je 71.85 % z celkové dotace a pro OSH bylo 

vyčleněno 91.219,00 Kč což je 28.15 %. 

 

Ad 9) Jarní shromáždění představitelů SDH se uskuteční 25. 3. 2023 v Hromnici od 10 hod 

Starostka p. Foldová informovala, že členové SDH Žichlice připraví sál a obstarají občerstvení. 

Na VV konaném 14.3 2023 bude určeno, kdo bude mít jaké povinnosti na tomto jednání. Jako 

hosté budou pozvání pouze naši Zasloužilí hasiči. Výroční zpráva bude v tištěné podobě 

předána Zasloužilým hasičům a VZ bude k dispozici ke stažení na webu OSH – ušetří se tím 

náklady za tisk. Představitelé u prezence obdrží pouze přehled hospodaření za rok 2022 a 



konečný rozpočet OSH na rok 2023. p. Foldová předložila pozvánku na toto jednání – 

přítomnými členy byla schválena a bude nejpozději do 10. března 2023 elektronicky odeslána 

na představitele sborů, okrsků a členům VV, poštou na Zasloužilé hasiče zodpovídá p. Foldová 

 

Ad 10) Organizační záležitosti – p. Foldová předložila k projednání: 

- 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 dne 11. 2. 2023 si p. Životu zvolila jako svého 

zástupce ve VV – na jarním shromáždění představitelů (25.3.2023) bude p. Života 

představiteli právoplatně zvolen 

- Schválení přístupu do centrální evidence OSH PS pro p. Melichara  

- Přístupy do centrální evidence pro členy sborů, které o tento přístup požádali – 

schváleno 

- Vyznamenání pro členy SDH Heřmanova Huť – schváleno 

- Vyznamenání pro členy SDH Brdo-Hrádek – schváleno 

- Vyznamenání pro členy SDH Zhořec – schváleno 

- Vyznamenání pro člena okrsku Plasy – SDH Žebnice – p. Tauchena – schváleno 

- VV vzal na vědomí rezignaci pana Jana Stádníka na člena VV ze zdravotních důvodů 

- Ondřej Holeček požádal o schválení nákupu automatického defibrilátoru (na školení si 

ho zatím půjčuje od ZČU nebo nemocnice). Výkonný výbor schválil nákup defibrilátoru 

do výše 10. 000,00 Kč – za objednávku zodpovídá p. Holeček 

- Požádat webmastera p. Koláře o předělání emailu pro radu represe – zajistí p. Foldová 

- VV vzal na vědomí manuál pro likvidaci pobočného spolku 
 

U S N E S E N Í 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever bere na vědomí: 

- Kontrolu usnesení z 10.1.2023 

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

SDH za rok 2022, včetně Sumáře za OSH  

- Informace z OR mládeže 

- Informace z rady represe, pozvánka na Aktiv okrskových velitelů a velitelů JPO II a III 

- Zprávu inventarizační komise 

- Stav finančních prostředků OSH k 21. 2. 2023 

- Informace k vyúčtování účelové dotace z rozpočtu PK 

- Termíny okresních akcí mládeže a dorostu 

- Rezignaci na člena VV p. Jana Stádníka za okrsek Ledce 

- Rozhodnutí VH okrsku Hromnice o zvolení svého člena do VV p. Petra Životy 
 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever schvaluje: 

- Zapisovatelku jednání p. Špelinovou a ověřovatele zápisu Mgr. Urbánka a p. Polcara 

- Vyznamenání pro členy SDH Heřmanova Huť, Brdo-Hrádek, Zhořec a Žebnice 

- Rozpočet 40.000,00 Kč na školení VM v Druztové (stravování) 

- 10.000,00 Kč na nákup automatického defibrilátoru 



- Přístup do CE OSH PS pro p. Melichara a přístupy pro členy SDH, kteří o tento přístup 

požádali – seznam uložen na kanceláři OSH 

- Pozvánku na jarní shromáždění představitelů SDH – 25. 3. 2023 od 10,00 v KD 

Hromnice 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň – sever doporučuje SP SDH: 

- Potvrdit volbu okrsku Hromnice – za člena výkonného výboru p. Petra Životu z SDH 

Žichlice 

 

Výkonný výbor OSH Plzeň-sever ukládá: 

Všem vedoucím odborných rad: 

✓ Zpracovat přehled o činnosti za své úseky v roce 2022, včetně fotografií pro 

Výroční zprávu OSH za rok 2022 a materiál odevzdat elektronicky starostce do 

10. 3. 2023 

p. Česánkovi a p. Suchému: 

✓ Zveřejnit schválená pravidla soutěže „O čestnou standartu OSH na rok 2023“ 

na webu OSH – do 10. 3. 2023 

p. Holečkovi: 

✓ zajistit objednávku automatického defibrilátoru – neprodleně 

p. Foldové: 

✓ připravit ekonomické podklady a strukturu OSH pro VZ – do 10.3.2023 

✓ v CE dopracovat Sumář činnosti za OSH – do 24. 2. 2023 

✓ elektronicky rozeslat pozvánku na shromáždění představitelů SDH všem 

představitelům, starostům okrsků a členům VV, poštou pak všem Zasloužilým 

hasičům – do 10.3.2023 

✓ zajistit aktualizaci emailové adresy rady represe – do 28. 2. 2023  

✓ ve spolupráci s p. Česánkem dopracovat oficiální pozvánku na aktiv okrskových 

velitelů a velitelů JPO II a III – do 28. 2. 2023 

 

 

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

hodin v kanceláři OSH, Kollárova 32. 

 

 

Zapsala: 

Jitka Špelinová, v.r. 

 

 

Ověřovatelé: 

Mgr. Luboš U r b á n e k, v.r.                                                                            Tomáš P o l c a r, v.r. 

 


