Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 5. září 2017 od 16:00 hod
na kanceláři OSH Plzeň - jih

1) Zahájení
starosta – přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod
- předložil program jednání dle pozvánky
- nejsou připomínky, ani doplnění programu
- za OORP přítomen zástupce vedoucího OORP
Omluveni: dle presenční listiny
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka
Ověřovatelé zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. program jednání
2. zapisovatelku,
3. ověřovatele zápisu,
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola usnesení
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Úkol splněn, vyhodnocení neuskutečněno, dále nesledovat.

52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH
Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2017
Zodpovídá: starosta
Úkol průběžně plněn členské průkazy předány SDH dle přílohy.
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže
OSH pro další období – koncepce
Termín: březen 2018
Zodpovídá: vedoucí OORP
vedoucí OORM
Úkol trvá
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
Úkol trvá.
01/17 Zpracovat revize směrnic dle schváleného harmonogramu
Termín: 31. 10. 2017
Zodpovídá: starosta
vedoucí OOOR
Úkol průběžně plněn, samostatný bod jednání.
03/17 Zabezpečit I. kola soutěží dle schváleného OZ
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
Úkol splněn, samostatný bod jednání.

05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
Úkol průběžně plněn.
22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro mládež – vyhodnocení Ligy
mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
vedoucí OORM
Úkol průběžně plněn, OORP dořeší nákup cen, akce zabezpečena. OORM neřeší
zabezpečení akce. Zabezpečen moderátor Misek Karel.
24/17 Předložit schválené směrnice Shromáždění představitelů SDH
Termín: 25. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OOOR
Úkol průběžně plněn.
25/17 Zabezpečit setkání ZH
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí AZS
Úkol splněn, návštěva Domu historie v Přešticích, poděkování SDH Přeštice za zabezpečení
akce. Malá účast ZH. Setkání ZH Plzeňského kraje ve Starém Plzenci a Sedlci. KSH zaslalo
pozvánku p. Königsmarkovi – zemřel v roce 2016.
26/17 Provedení korektur schválených směrnic
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
Úkol průběžně plněn.
27/17 Projednat v OORM Pojednání vedoucího mládeže SDH Želčany a předat VV vyjádření
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM

Úkol nesplněn.
28/17 Zpracovat rozdělení dotace pro mládež a prevenci
Termín: 31. 7. 2017
Zodpovídá: starosta, vedoucí
OORP a vedoucí OORM
Úkol splněn, rozdělení rozesláno elektronicky VV. Rozdělení tvoří přílohu tohoto zápisu.

29/17 Zabezpečit pojištění VM na odpovědnost za škody u HVP a.s.
Termín: 20. 7. 2017
Zodpovídá: starosta
Úkol splněn, pojištění zabezpečeno.
30/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 20. 7. 2017
Zodpovídá: starosta
Úkol splněn.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Kontrolu úkolů

Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

4) Revize směrnic OSH
starosta – v současné době nejsou připraveny žádné směrnice k předložení
- příprava na příští jednání VV
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

5) Výměna členských průkazů
starosta – výměna ČP se prování průběžně, tak jak se SDH nahlašují po kontrole členské
základny, objednávky plastových průkazů odesílány na SH ČMS

- na kancelář OSH jednotlivé SDH nenahlašují možnost tisku ČP
- na poradě okrsků OSH Pj informovat SDH
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 1. Stav výměny členských průkazů
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

6) Hodnocení výročí SDH
starosta – nebyl jsem přítomen na žádném výročí, zúčastním se VH u SDH, kteří zaslaly
pozvánku a bylo připraveno ocenění
náměstek starosty – zúčastnil se na výročí v SDH Seč
vedoucí OOOR – přítomen v SDH Újezd u Horšic – 125. výročí založení SDH
člen VV – SDH Nové Mitrovice
- v uvedených SDH velká účast, dobře zabezpečeno
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 2. Hodnocení výročí SDH
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

7) Čerpání rozpočtu OSH za II. čtvrtletí 2017
starosta – v podkladech pro jednání Vám byl rozeslán návrh rozpočtu.
- předložil návrh čerpání rozpočtu OSH
- kapitola Příjmy – změny u položek (přijaté ČP mládež, dotace MV a MŠMT)
červeně zvýrazněny
- kapitola Výdaje – odeslána dotace Ps, zrušení určitých položek – červeně
zvýrazněny
- platba nadace Přibyslav – odeslat 5.000,- Kč
- návrh čerpání rozpočtu tvoří přílohu zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Čerpání rozpočtu OSH za II. čtvrtletí roku 2017
6. Dotaci pro Nadaci CHH Přibyslav ve výši 5 000,- Kč
III. Ukládá 33/17 Zaslat finanční příspěvek CHH Přibyslav
Termín: 20. 9. 2017
Zodpovídá: starosta

Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

8) Vyhodnocení I. kol soutěží
vedoucí OORR – komentář k vyhodnocení - zpracovaný materiál tvoří přílohu tohoto zápisu
Návrh na usnesení: I. Schvaluje 7. Vyhodnocení I. kol soutěží
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

9) Organizační zabezpečení školení VM
náměstek starosty – oprava pozvánky – příjezd a prezence v neděli
- pozvánka bude odeslána z kanceláře OSH Plzeň – jih
- součástí pozvánky je program školení a návratka (kvalifikace)-viz příloha
starosta – školení VM bude řídit náměstek starosty, účast členů VV
Návrh na usnesení: I. Schvaluje 8. Organizační zabezpečení školení VM
III. Ukládá 34/17 Zabezpečit školení VM
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

10) Organizační zabezpečení ZPV mládeže
náměstek starosty – komentář k předloženým dokumentům
- OZ soutěže hry Plamen ročník 2017/2018 – podzimní část
- OZ hry Plamen pro rok 2017 – 2018
- dokumenty jsou součástí tohoto zápisu
Návrh na usnesení: I. Schvaluje 9. Organizační zabezpečení hry Plamen ročník 2017/2018
10. Organizační zabezpečení ZPV mládeže
III. Ukládá 35/17 Zabezpečit ZPV mládeže
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty

Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

11) Plán práce VV a Shromáždění představitelů SDH pro rok 2018
starosta – plán práce jste obdrželi v podkladech na dnešní jednání
- zpracován z důvodu - možnost dřívějšího plánování akcí, popřípadě termíny
upravit.
Návrh na usnesení: I. Schvaluje 11. Plán práce VV a Shromáždění představitelů SDH pro rok
2018
III. Ukládá 31/17 Zveřejnit plán práce VV a Shromáždění představitelů
SDH pro rok 2018 na webu OSH.
Termín: 10. 9. 2017
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

12) Diskuse
náměstek starosty – jaký je výsledek z jednání ÚKRR SH ČMS (ze dne 10. dubna 2017)
starosta - jednal jsem s členem ÚKRR, dne 26. srpna 2017 se konalo jednání ÚKRR, do
dnešního dne jsme neobdrželi žádnou odpověď ani zápis z dané kontroly
náměstek starosty – od OKRR Plzeň – jih nejsme o výsledcích informováni
- navrhuji, na každém jednání VV, seznámit členy VV s hospodařením OSH Plzeň –
jih
- řešit úhradu schodku
starosta – po obdržení zápisu z ÚKRR SH ČMS bude rozhodnuto. Zápis a rozhodnutí VV
zveřejníme na V. Shromáždění představitelů SDH.
vedoucí OORR – je možnost zakoupení potřebných věcí na doplnění časomíry?
starosta – zpracovat návrh a předložit cenovou kalkulaci

vedoucí OORR – na doplnění k jednání VV (dne 27. 6. 2017) bod 6) Vyhodnocení okresního
kola v Ps, ohledně přestupů u SDH Želčany, obdržel jsem od ředitele
kanceláře SH ČMS mylnou informaci.
- na tuto záležitost nebudu reagovat, byl to pro mne pracovní materiál.
- vyhodnocení soutěže POOD – pro nás nevysvětlitelné přesunutí žáka (SDH Želčany)
z kategorie ZŠ 4 do kategorie K2.
- umístění – okresní kolo OSH Plzeň – jih – kategorie ZŠ 4 – 1. místo
krajské kolo KSH Pk – kategorie ZŠ 4 – 2. místo
republikové kolo SH ČMS, Praha – kategorie K 2 – 3. místo
- chtěl bych vyjádření od starosty KSH Pk, který je zároveň vedoucím ÚORP SH ČMS
zástupce vedoucího OORP – jednal jsem s vedoucím OORP a žádáme vyjádření od vedoucího
ÚORP SH ČMS
- po jednání KORP někdo přesunul žáka SDH Želčany z kategorie ZŠ 4 do
kategorie K 2
- foto obrázku a štítku k nahlédnutí
náměstek starosty – není možné v průběhu soutěže měnit kategorie
zástupce vedoucího OORP – naboural nám všechny OOR ( OORM, napsal pojednání o OORR
a nyní OORP )
člen VV – mám informaci, pokud budeme trvat na vyjádření od vedoucího KORP, ten
odstoupí ze všech funkcí
starosta – navrhuji prošetřit postup při změně kategorie v soutěži POOD po Krajském
vyhodnocení
člen VV – zakoupení banerů Pk
starosta – jsou objednány dva banery, jeden bude v automobilu a druhý na kanceláři OSH
pro potřeby SDH – vydán proti podpisu
člen VV – na posledním jednání VV jsme odvolali členy ORM, vedoucí OORM udělili

napomenutí pro neplnění povinností a nerespektování usnesení VV. Jak je to
s OORM k dnešnímu dni?
starosta – ano, členi ORM jsou odvolaní, obdrželi jsme tři návrhy na nové členy ORM.
- na příštím jednání VV bych dokončil složení OORM včetně zvolení její vedoucí
- k dnešnímu dni navrhuji odvolání vedoucí OORM, školení VM bude řídit náměstek
starosty a společně zabezpečit ZPV mládeže ve Vrčeni.
- dne 29. 8. 2017 se uskutečnilo přátelské setkání s ministrem vnitra v Plzni –
Doubravce. Zúčastnil jsem se společně se dvěma členy VV. Starosta KSH Pk mi
oznámil, že na tomto setkání bude provedeno ocenění členů SDH, navrhl člena
SDH Želčany a trenéra družstva žen SDH Chválenice z našeho OSH. Také zde byl
vyhodnocen nejrychlejší profesionální hasič z Domažlic. Osobně jsem se styděl za
hodnocení starosty KSH k tomuto hasiči.
člen VV – souhlasím se starostou, starosta KSH byl připraven pouze na hodnocení pro člena
SDH Želčany a trenéra družstva žen SDH Chválenice, ale k hasiči z Domažlic, nebylo
řečeno téměř nic.
starosta – prokazatelné seznámení okrsků – proškolení členů SDH – okrsek Čížkov – všechny
SDH
- změna u SDH Chocenice – přístup do evidence
- přeposlal jsem Vám mail od pí. starostky OSH Jeseník – podal
komentář k dané stížnosti – viz příloha tohoto zápisu
- návrhy na vyznamenání
člen VV – rád bych Vás pozval na oslavy 150. výročí založení sboru
- dne 8. 9. 2017 – od 18:00 hodin Vernisáž výstavy ,,Naši hasiči “
- dne 15. 9. 2017 – od 20:00 hodin Slavnostní valná hromada
- dne 16. 9. 2017 – od 14:00 hodin Hasičské odpoledne
Návrh na usnesení: I. Schvaluje 12. Prošetření postupu při změně kategorie v soutěži PO

očima dětí po krajském vyhodnocení
13. Prokazatelné seznámení zpracovatele osobních údajů
pro SDH Okrsku Čížkov a SDH Chocenice
14. Odvolání vedoucí OORM z funkce vedoucí OORM
15. Návrhy na ocenění
II. Bere na vědomí 3. Informace ze setkání s ministrem vnitra
4. Informace k dopisu starostky OSH Jeseník
III. Ukládá 36/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 9. 2017
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro 9
zdržel se 0
proti 0

13) Usnesení
I. Schvaluje
1. Program jednání
2. Zapisovatelku
3. Ověřovatele zápisu
4. Kontrolu úkolů
5. Čerpání rozpočtu OSH za II. čtvrtletí roku 2017
6. Dotaci pro Nadaci CHH Přibyslav ve výši 5 000,- Kč
7. Vyhodnocení I. kol soutěží
8. Organizační zabezpečení školení VM
9. Organizační zabezpečení Hry Plamen pro rok 2017/2018
10. Organizační zabezpečení ZPV mládeže
11. Plán práce VV a Shromáždění představitelů SDH pro rok 2018
12. Prošetření postupu při změně kategorie v soutěži PO očima dětí po krajském
vyhodnocení
13. Prokazatelné seznámení zpracovatele osobních údajů pro SDH Okrsku Čížkov a SDH
Chocenice
14. Odvolání pí. Lenky Strolené z funkce vedoucí OORM
15. Návrhy na ocenění

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Stav výměny členských průkazů
Vyhodnocení výročí SDH
Informace ze setkání s ministrem vnitra
Informace k dopisu starostky OSH Jeseník

III. Ukládá
52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH
Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2017
Zodpovídá: starosta
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže
OSH pro další období – koncepce
Termín: březen 2018
Zodpovídá: vedoucí OORP
Vedoucí OORM
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
01/17 Zpracovat revize směrnic dle schváleného harmonogramu
Termín: 31. 10. 2017
Zodpovídá: starosta
vedoucí OOOR
05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro mládež – vyhodnocení Ligy
mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP

Vedoucí OORM

24/17 Předložit schválené směrnice Shromáždění představitelů SDH
Termín: 25. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OOOR
26/17 Provedení korektur schválených směrnic
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
31/17 Zveřejnit plán práce VV a Shromáždění představitelů SDH pro rok 2018 na webu OSH.
Termín: 10. 9. 2017
Zodpovídá: starosta
32/17 Zpracovat plány práce jednotlivých OOR OSH pro rok 2018
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OOR
33/17 Zaslat finanční příspěvek CHH Přibyslav
Termín: 20. 9. 2017
Zodpovídá: starosta
34/17 Zabezpečit školení VM
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
35/17 Zabezpečit ZPV mládeže
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
36/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 9. 2017
Zodpovídá: starosta

14) Závěr
starosta – prosím o účast členů VV na školení VM. Všem poděkoval za účast a v 19:00 hodin
ukončil jednání VV

Zapisovatelka

Ověřovatel zápisu

Starosta OSH Pj

