Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 25. února 2016 od 16:00 hod
na kanceláři OSH Plzeň - jih

1) Zahájení
Starosta OSH – Přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00hod
- Přivítání nového vedoucího OORO a člena VV OSH
- Omluveni: dle presenční listiny
- Program dnešního jednání

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Provedena volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. zapisovatelku
2. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola úkolů
35/14 Zpracovat směrnici pro ustavení Aktivu ZH v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 23.2.2016
Zodpovídá: Vedoucí AZH
Úkol trvá doporučuji termín prodloužit do 22.3.2016
15/15 Předložit aktuelní seznam VM pro zabezpečení pojištění odpovědnosti
Termín: 5.2.2016
ZodpovídáVedoucí OORM
Seznam předložen není aktuelní dle registračních listů kolektivů VM. Je zde řada nepřesností –
vedoucí, kteří nejsou členy OSH Pj, vedoucí bez kvalifikace, schází vedoucí dle registračních listů
kolektivů VM. Nutno upravit dle platných registračních listů VM. Termín prodloužit do 10.3.2016.

01/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2016 včetně vyhodnocení
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORP
Úkol trvá, soutěž rozeslána na školská zařízení a kolektivy mládeže v rámci OSH Pj.
02/15 Zabezpečit organizační zabezpečení školení VM ve spolupráci s příslušným náměstkem pro
úsek mládeže a předložit jej na jednání VV 25.2.2016
Termín: 25.2.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORM
Úkol nesplněn, OZ školení VM opět nepředloženo

– 28. listopadu 2015 byl na společném jednání radě vytýkán tento problém
03/16 Zabezpečit poradu starostů a velitelů okrsků
Termín: 25.2.2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn porada zabezpečena projednány body dle programu jednání.

– Vyvěsit na webové stránky presentaci k programu KPO6
- Porada velitelů okrsků proběhla na dobré úrovni
04/15 Zabezpečit ukončení činnosti ve společnosti Florian servis s.ro.
Termín: 22.3.2016
Zodpovídá: Starosta a náměstci starosty OSH
S notářkou připraveny podklady pro ukončení činnosti, finanční prostředky složeny na účet OSH Pj
K 31.1.2016. Činnost bude ukončena po jednání II.Shromáždění starostů SDH. Úkol trvá termín
prodloužit do 2.4.2016
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání OR.
Termín: 1.2.2016
Zodpovídá: vedoucí jednotlivých OOR
Úkol splněn ze strany vedoucích ORR a ORP. Vedoucí ORM termín nesplnila. Má smysl úkolovat
vedoucí ORM, když nerespektuje rozhodnutí VV, náměstka starosty OSH pro úsek represe a
mládeže a starosty OSH. Do dnešního dne se rada mládeže neomluvila SDH Lužany za

zmanipulovaní soutěže ZPV.

06/16 Provedení úpravy zápisu z ORM a opětovně je zveřejnit na webu OSH
Termín: 31.1.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORM
Úkol nesplněn, vedoucí ORM nerespektuje rozhodnutí VV.

– Doporučeno udělat vytýkací dopis, aby rada mládeže dala vše do souladu. Pokud
ne, bude se muset vše řešit personálně
- Zápisy jsou s vedoucí OORM řešil přes emaily
– Nechápu, proč se vůbec řeší, kdo a kdy přijel pozdě na soutěže
- Je to naprosto nesmyslné, v dnešní době máme každý spousty vlastních starostí
- Brát si děti jako rukojmí je příšerné

Návrh usnesení: I. Schvaluje 3. Kontrolu úkolů
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

4) Vyhodnocení činnosti OSH za rok 2015
Starposta OSH- Viz. příloha
- Nemáme od některých sborů vypsané velitele ani počty členů výjezdové jednotky,
dále v hlášení nejsou uváděny počty soutěží, kterých se Sbor účastnil
- Výroční zpráva 2015 – od příslušných úseků ( rad ) do 17. března 2016

Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Vyhodnocení činnosti OSH za rok 2015
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

5) Stav inkasa členských příspěvků pro rok 2016
Starosta OSH – Neodevzdali: Lisov, Přestavlky, Bolkov, Dolní Lukavice, Lipnice, Mohelnice

- Doporučuji všem sborům poslat dopis s termínem do 17.3.2016, neprovedou-li
úhradu členských příspěvků, budou vyřazeni
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 1. Stav inkasa členských příspěvků pro rok 2016
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

6) Hodnocení VVH SDH
– 18.12.2015 SDH Střížovice – pěkná účast, krásně napsaná zpráva, zvedla se účast
na výjezdech, obdrželi cisternu
- 2.1.2016 SDH Zdemyslice – standartní účast, velké úspěchy se sekyrkovým
vystoupením
- 8.1.2016 SDH Nepomuk – účast krajského ředitele, špatná spolupráce se
starostou obce, 1. místo v anketě dobrovolných hasičů
– SDH Hořehledy – Potýkají se s nedostatkem financí
- SDH Milínov – Velice pěkně připravená výroční valná hromada
- SDH Nezvěstice – Zvoleno nové vedení
- Spolupráce s tiskovou mluvčí SH ČMS- je ochotna přijet na některé akce
- Já jako tisková mluvčí OSH Plzeň – jih jsem samozřejmě také ochotna na akce
jezdit ale musím o nich vědět
– Jen některé okrsky zaslaly výroční zprávy
- kolik bylo v tisku článků?
– V tisku nebylo bohužel nic
- Na plzeňském kraji byli oceněni členi SDH, ale já se o akci vůbec nedozvěděla
– Nad presentací dobrovolných hasičů by se mělo zamyslet i ústředí
- SDH Lužany – VVH byla jako každý rok skvělá
- SDH Žerovice – Mají 11 členů a udělali neuvěřitelně práce na hasičárně, koupališti.
- SDH Kucíny – byl jsem velice mile překvapen, získali nové členky a malé soptíky,
nový velitel sboru, nemají zájem o zařazení soptíků za členy a zavedení kolektivu
MH v rámci OSH.
– SDH Střížovice – již bylo řečeno
- SDH Prádlo – více hostů než členů, kolektiv MH
- SDH Kokořov
- SDH Žinkovy – Dělají mnoho akcí jak ve sboru, tak i pro město
– SDH Dlouhá Louka – Za pomoci obce opravili místní koupaliště
– SDH Dolce – zpráva na výborné úrovni, chtějí nechat postavit novou hasičskou
zbrojnici, žádat o cisternu, účast na VVH velmi dobrá
- SDH Skašov – výjezdová jednotka na velice dobré úrovni, ve velmi dobrém

stavu stříkačka Stratílek
- SDH Malinec – VVH na velice dobré úrovni, velká účast, výjezdová jednotka
- SDH Kbel – zvolen nový starosta Sboru, snad se zlepší činnost Sboru
- SDH Týniště – výročí 90. let
- SDH Horšice – vše se ve sboru zvedlo na lepší úroveň
- SDH Újezd – stále je sbor na jednom místě
- SDH Vlčí – malá účast z důvodu úmrtí člena
– SDH Štěnovice –velice dobrá úroveň, dobrá spolupráce s obcí, slušná účast na VVH
- SDH Žákavá – generační výměna, zpráva velice pěkná, sbor se věnuje kulturní
činnosti, represi a mláděži na velmi dobré úrovni, p.Šula dlouholetý velitel a
starosta Sboru obdržel medaili ZMZ, toto ocenění měl řešit starosta a velitel
okrsku již dříve
– Některé sbory opravdu vůbec neoceňují své členy

Návrh usnesení: II. Bere ne vědomí 2. Hodnocení VVH SDH
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

7) Čerpání rozpočtu za rok 2015
Starosta OSH – Doporučuji VV OSH tento bod projednat na příštím jednání, bude nutno
přepracovat jednotlivé položkové účty v návaznosti na dotace. Celková částka se v kapitole
příjmů a výdajů se měnit nebude.

Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Provedení úpravy rozpočtu za rok 2015 a předložení na
jednání 22.3.2016
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

8) Organizační zabezpečení I. kol soutěží
Vedoucí OORR – OZ viz. příloha

Návrh usnesení: I. Schvaluje 6. Organizační zabezpečení I. kol soutěží

Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

9) Organizační zabezpečení okresního kola v PS
Vedoucí OORR – OZ viz. příloha

Návrh usnesení: I. Schvaluje 7. Organizační zabezpečení okresního kola v PS
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

10) Organizační zabezpečení klasické soutěže
Vedoucí OORR – OZ viz. příloha
Starosta OSH – Krajská soutěž v PS – OZ viz. příloha
- Zapůjčení jedné požární stříkačky

Návrh usnesení: I. Schvaluje 8. Organizační zabezpečení klasické soutěže
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

11) Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen
Starosta OSH – OZ viz. příloha
- Tento dokument není OZ Okresního kola hry Plamen. Jedná se o dokument, který
měl být předložen před zahájením nového ročníku hry Plamen. Dnes máme
legalizovat rozhodnutí hlavního rozhodčího a vedoucí ORM k poškození kolektivu
SDH Lužany. Doporučuji neprojednávat.
– Doporučuji anulovat celý ročník a vrátit dotaci
– Ve směrnici je jasně napsáno, že musí být vydané OZ a schválené
- Ani v minulých letech se tak nestalo
- Doporučuji tento dokument neprojednávat
- Zlegalizujeme podvod, který se odehrál na SDH Lužany

- Na posledním VV OSH se schválilo, že všechny dokumenty z ORM mají jít
přese mě a nestalo se tak
- Je na čase s radou mládeže už něco udělat

Návrh usnesení: III. Neschvaluje 1. Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen
Hlasování: pro 8
zdržel se 0
proti 0

12) Diskuse
Starosta OSH – Schváleno na minulém VV OSH přestěhování kanceláře
- Tento týden jsem se byl podívat společně s vedoucím OORP na volných
Kancelářských prostorech na Slovanské aleji 28.
- Roční náklady ve výši cca 90.000,-Kč
- Kdo zajistí stěhování a kdy?
– podán návrh, aby ti, kteří nejvíce kritizují stávající sídlo OSH zařídili stěhování
– Na společné schůzi 28. listopadu navrženo přestěhování kanceláře
- Výhoda společné kanceláře byla, že starosta byl na kanceláři téměř každý den
– Nové prostory jsou dvě místnosti, kde v jedné místnosti by byla kancelář a
v druhé místnosti by byla zasedací místnost
- Sociální zařízení je společné na chodbě a není zde kuchyňka
- Na Shromáždění představitelů SDH 2.dubna bude vše předneseno
- Žádost z SDH Skašov na příspěvek pro akce Sboru, pokud tento příspěvek dáme
budou chtít i ostatní sbory, v současné době nejsou v takové míře volné finanční
prostředky
Starosta OSH – Podána žádost o dotaci na Krajský úřad ve výši 489.500,-Kč, smlouva by měla
být dle jednání s hejtmanem pro letošní rok formulována jinak
- Finanční prostředky by bylo možno použít i pro soutěže dospělých a nejen pro
kolektivy mladých hasičů
– Panem hejtmanem bylo řečeno, že mají být příspěvky na dopravu funkcionářů
ale realita je jiná
Starosta OSH – Únik neuzavřených bodů z VV OSH ven mezi funkcionáře
- Mohly by nastat problémy ohledně soudu a rozsudku, protože v rozsudku jsou
uvedena jména a data narození
- Po předložení rozsudku právníkovi mi bylo doporučeno se proti rozsudku odvolat

- VV OSH se nadále odvolávat nechtěl, ale nemohl jsem se odvolat sám za svoji
osobu
- Všechny náklady týkající se odvolání budu hradit sám
– Někdo opravdu rozeslal rozsudek ven mezi lidi a je problém, že jsou zde například
data narození
– Únik informací – vím, že rozsudek rozesílal dále starosta SDH Spálené Poříčí
- My co tady sedíme, jsme opravdu nikomu nic nerozeslali?
- Odvolání proti rozsudku ze strany starosty OSH plně chápu
- Navrhuji odsouhlasit odvolání
Starosta OSH – 27. ledna 2016 setkání s hejtmanem Plzeňského kraje
- Není uzavřená hmotná odpovědnost s pracovnicí kanceláře
- Hmotnou odpovědnost nechtěla podepsat z důvodu nevyřešeného schodku
v pokladně OSH
– Přišla stížnost od starosty SDH Spálené Poříčí – viz. příloha
– Požadovat od starosty SDH Spálené Poříčí doložit zmiňované dokumenty
– Odpovědět starostovi SDH Spálené Poříčí, že zmiňované dokumenty budou předloženy na
II. Shromáždění představitelů SDH
– Nejde, aby se vynášely informace z VV OSH ven mezi funkcionáře
- Návrh podepsání mlčenlivosti
– Schodek v pokladně by mohl být vyřešen splátkovým kalendářem
Starosta OSH – Na příštím VV OSH připravím návrhy na vyznamenání pro sbory s výročím a
funkcionáře OSH

13) Usnesení
I.Schvaluje
1. Zapisovatelku
2. Ověřovatele zápisu
3. Kontrolu úkolů
4. Vyhodnocení činnosti OSH za rok 2015
5. Provedení úpravy rozpočtu za rok 2015 a předložení na jednání 22.3.2016
6. Organizační zabezpečení I.kol soutěží
7. Organizační zabezpečení okresního kola v Ps
8. Organizační zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
9. Směrnici rozhodčích KS
10. Organizační zabezpečení krajského kola v Ps
11. Zabezpečení dětského tábora OSH
12. Dopis SDH které doposud neprovedli inkaso členských příspěvků
13. Návrhy na vyznamenání

II. Bere na vědomí
1. Stav inkasa členských příspěvků
2. Hodnocení VVH SDH
3. Informace k úhradě schodku v pokladně OSH členy VV a OKRR ve volebním období 2010 2015
4. Rozhodnutí starosty OSH o podání odvolání proti usnesení Okresního soudu Plzeň – jih s tím,
že starosta OSH objasnil své kroky a náklady spojené s odvoláním uhradí sám včetně nákladů
právního zástupce. V případná pozitiva zůstanou v majetku OSH

III. Neschvaluje
1. Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen

IV. Ukládá
35/14 Zpracovat směrnici pro ustavení Aktivu ZH v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 22.3.2016
Zodpovídá: Vedoucí AZH
15/15 Předložit aktuelní seznam VM pro zabezpečení pojištění odpovědnosti
Termín: 10.3.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORM
01/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2016 včetně vyhodnocení
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORP
04/15 Zabezpečit ukončení činnosti ve společnosti Florian servis s.ro.
Termín: 2.4.2016
Zodpovídá: Starosta a náměstci starosty OSH
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 22.3.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORM
06/16 Provedení úpravy zápisu z ORM a opětovně je zveřejnit na webu OSH
Termín: 22.1.2016
Zodpovídá: Starosta OSH

07/16 Zaslat vyhodnocení činnosti OSH za rok 2015 na SH ČMS
Termín: 29.2.2016
Zodpovídá: Starosta OSH
08/16 Zabezpečit soutěže I.kol.
Termín: 6.9.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORR
09/16 Zabezpečit okresní kolo v Ps
Termín: 7.6.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORR
10/16 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže.
Termín: 8.11.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORR
11/16 Zabezpečit krajské kolo v Ps
Termín: 6.9.2016
Zodpovídá: Vedoucí OORR
12/16 Zpracovat čerpání rozpočtu za rok 2015 v návaznosti na vyúčtování dotačních titulů v kapitole
výdajů a příjmů.
Termín: 22.3.2016
Zodpovídá: Starosta OSH
13/16 Zpracovat úpravu rozpočtu pro rok 2016 v návaznosti na dotace v kapitole výdajů a příjmů.
Termín: 22.3.2016
Zodpovídá: Starosta OSH
14/16 Zaslat zprávy z jednotlivých úseků
Termín: 17.3.2016
Zodpovídá: vedoucíOOR
15/16 Zaslat dopis SDH které doposud neprovedli inkaso členských příspěvků k jeho provedení
Termín: 17.3.2016
Zodpovídá: Starosta OSH

16/16 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 7.3.2016
Zodpovídá: Josef Černý

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

14) Závěr
Starosta OSH – Ukončil jednání v 19:45 hodin a poděkoval přítomným za účast

