Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 4.října 2016 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
Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. Program jednání
Omluveni: dle presenční listiny
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka: pracovnice OSH
Ověřovatelé zápisu: členi VV

Návrh usnesení: I. Schvaluje 2. zapisovatelku
3. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola úkolů
III. Ukládá
01/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2016 včetně vyhodnocení
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: vedoucí ORP
Úkol trvá, průběžně plněn, připraveny diplomy, presenční listiny. Nutno dohodnout s ORM postup
při provádění akce a vlastním vyhodnocení.

05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 31.10.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol trvá
10/16 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže.
Termín: 8.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORR
Úkol splněn, samostatný bod na jednání
20/16 Zabezpečit zveřejnění a předání informací o změně sídla OSH Plzeň - jih včetně změny v
rejstříku
Termín: 30.9.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol průběžně plněn, informace ještě zaslat na instituce v Plzni.
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30.6.2017
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol trvá
31/16 Předložit směrnici pro Ligu mládeže OSH Plzeň - jih III.Shromáždění starostů SDH
Termín: 26.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol trvá
33/16 Zabezpečit předání OZ ZPV, OZ hry Plamen pro ročník 2016/2017 a upřesnění pravidel hry
Plamen ročník 2016/2017
Termín: 17.9.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol nelze hodnotit, vedoucí ORM nedodala podklady

34/16 Zabezpečit rozeslání pozvánek na vyhodnocení soutěže POOD a Ligy mládeže OSH Plzeň - jih
Termín: 23.9.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn
36/16 Zaslat poděkování SDH Přeštice a ZŠ Přeštice za zabezpečení okresního kola v Ps
Termín: 8.7.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn po termínu
38/16 Zaslat poděkování SDH Štěnovický Borek za zabezpečení Okresního kola hry Plamen
Termín: 8.7.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn po termínu
39/16 Zaslat poděkování HZS Pk za pomoc při zabezpečení Krajského kola v Ps
Termín: 8.7.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn po termínu
43/16 Zabezpečit školení VM dle schválených dokumentů
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol nelze hodnotit vedoucí ORM nedodala podklady
45/16 Seznámit VM s metodikou školení VM
Termín: 30.9.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol nelze hodnotit vedoucí ORM nedodala podklady
46/16 Zaslat poděkování SDH Stod, Střížovice za zabezpečení TČ na krajském kole v Ps, SDH Losiná a
Nové Mitrovice za zabezpečení CAS na krajském kole v Ps
Termín: 30.9.2016
Zodpovídá: starosta OSH

Úkol splněn po termínu
47/16 Zaslat poděkování SDH Stod za zabezpečení setkání ZH
Termín: 30.9.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn po termínu
48/16 Zabezpečit ZPV mládeže dle schváleného OZ a bodu 6. Jednání VV
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
Úkol trvá, samostatný bod jednání VV v 11/2016
49/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 23.9.2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn

Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Kontrolu úkolů
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

4) Příprava III. Shromáždění starostů SDH
Starosta OSH – je nutné se domluvit na základních bodech. Návrh na místo konání –
Pohostinství v Jarově, datum konání dle plánu práce 26. 11. 2016 od 9,00
hod?
Člen VV- pokud s tím ostatní členi VV budou souhlasit, není problém.
- vlastní program jednání dle plánu práce. Měl by být bez změn. V počátku
listopadu se na jednání VV upřesní ostatní důležité. Na pozvánce doporučit, aby
starostové SDH potvrdili účast na jednání.
- návrhová a mandátová komise: člen VV a 2 lidi z pléna
ověřovatelé zápisu za VV členi VV
- Na příštím VV bude předloženo vyhodnocení soutěží mezi SDH a okrsky. Ke
konci měsíce by se svolala komise OOR.
- do pozvánky by bylo dobré zahrnout bod – informace pro starosty SDH
– budou rozeslány dopisy SDH, kteří stále nejsou zaregistrováni, návrh na vyřazení
z evidence
– sborům napsat, aby sdělily, zda podklady pro přeregistraci dodají nebo zda chtějí zrušit

sbor.
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 1. Přípravu III. Shromáždění starostů SDH
III. Ukládá
50/16 Zabezpečit jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: starosta OSH a vedoucí OOR

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

5) Příprava rozpočtu na rok 2017
Starosta OSH – v podkladech pro jednání Vám byl rozeslán návrh rozpočtu.
- vyřazená částka – na krajský sport
- nová částka – provize od Požární bezpečnosti – bude zařazena do rozpočtu, pokud
bude schválena smlouva O obchodním zastoupení s firmou ,,Požární bezpečnost“
- na příští jednání VV doporučuji pozvat jednatele společnosti
- pročíst a na listopadovém VV se k rozpočtu vrátíme
- do příštího VV doporučit případnou úpravu částek rozpočtu
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 2. Přípravu rozpočtu OSH na rok 2017
III. Ukládá
51/16 Zabezpečit návrh rozpočtu pro jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH
53/16 Zabezpečit zpracování čerpání rozpočtu pro jednání VV OSH
Termín: 8.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

6) Vyhodnocení Okresního kola Klasické soutěže
Vedoucí ORR – soutěž se konala 3.9.2016 v Dobřanech – 4 družstva žen, 11 družstev mužů

- nebyl jsem osobně přítomen, požádal člena ORR o zhodnocení
Člen VV a ORR – SDH Dobřany zabezpečil soutěž bez problémů na dobré úrovni. Před soutěží
řešen problém s obsazením rozhodčích, kteří jsou proškolení, ale nemáme
na ně kontakty.
Soutěž probíhala bez problémů. Pouze SDH Řesanice – ze strany
vedoucího – připomínka, tak jako na každé soutěži.
Vedoucí ORR – chtěl bych požádat, aby se SDH Dobřany a SDH Radochovy byl zasláno
poděkování za zabezpečení soutěží.
Vedoucí ORP – zajímalo by mě, kolik SDH mužů a žen mělo právo se zúčastnit soutěže.
Vedoucí ORR – okrsky, které soutěží v klasické soutěži – 3 družstva mužů a všechny družstva
žen, to nedokážeme teď přesně vyčíslit.
Vedoucí ORP – dodatečně prosím o informaci zajímají mě procenta – motivace pro
postupující z okrsku, kteří se zúčastnili Okresní soutěže.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Vyhodnocení Okresního kola Klasické soutěže
III. Ukládá
54/16 Zabezpečit poděkování SDH Dobřany za zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH
55/16 Zabezpečit poděkování SDH Radachovy zabezpečení ZPV mládeže
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

7)DISKUSE
Starosta OSH – proběhla Ústřední odborná rada vnitro organizační, jednání se zúčastnil
starosta Ing. Karel Richter – informoval o jednání vedení SH ČMS, o založení
politického seskupení Jihočeští hasiči kandidující v krajských volbách. Hasiči
slouží všem bez ohledu na politickou příslušnost. Z tohoto důvodu požádal,
aby hasiči nezakládali politické organizace.
- byl projednán nový stejnokrojový předpis, s tím, že bude předložen ke schválení
Shromáždění starostů OSH. Byla projednána nová hlášení pro vyhodnocení

celoroční činnosti.
- v rámci hlášení budou zveřejněny jednotlivé ligy, které probíhají v rámci OSH
- dostaneme podklady pro tisk ČP, budou zalité do folie, možnost výměny
fotografie, OSH si budou ČP tisknout sami.
- podle přihlášek ze soutěží budou do evidence doplněni sportovci
Člen VV- bude se to zavádět do České unie sportu
Starosta OSH – ano, jsou aktivní sportovci, kteří jezdí pravidelně na soutěže a druzí se
zúčastní během roku, tak 4 soutěží. Z okrskových soutěží musí SDH dodat
přihlášky podle kterých bude proveden zápis do evidence.
- stále nemáme přeregistrováno 15 SDH, představitel OSH bude určen jako
likvidátor SDH, který bude zrušen. K tomuto bude zpracován manuál.
Předseda OKRR – v první řadě se musí vyřešit určité pohledávky vůči OSH, pokud nějaké
budou
Starosta OSH – bude vydán nový předpis – nové razítko – tak jak je každý SDH zapsaný ve
spolkovém rejstříku
Člen VV – možnost řešit v rámci rozpočtu prostředky na výrobu razítka pro SDH?
Starosta OSH – zjistit cenu razítka, pokud se domluvíme a odsouhlasíme – na jarním
Shromáždění starostů SDH se razítka předají starostům SDH proti podpisu.
- informace z jednání VV KSH – v současné době má KSH nadbytek finančních
prostředků z dotace Krajského úřadu ( 750.000,- Kč ), má být sestavena komise,
která rozhodne, kam se peníze budou investovat
- prezentoval jsem zde dle usnesení z jednání VV OSH zda se zapojíme do krajského
Hasičské muzeum v Chotěšově. Pro krajské muzeum pouze OSH Pj a Ps – každé
OSH má právo na svůj názor.
OSH Plzeň – jih – ano, chceme a budeme se podílet za předpokladu, že budou
projednány, schváleny a následně dodržovány veškeré předpisy, které budou pro
provoz připravené.
– proběhla informace, že p. Zajíček ukončil funkci vedoucího KAZH.
-návrhy na vyznamenání – některé návrhy jsme vrátili zpátky SDH
VV projednal návrh okrsku Spálené Poříčí na 4 členy do aktivu ZH a funkcionářů v rámci OSH
Plzeň - jih
VV žádá o doplnění celého jména, datum narození, délky členství, dále žádáme o
charakteristiku navrhovaných funkcionářů.
Vedoucí AZH – chtěl bych poděkovat hasičům z Přeštic, Blovic a Chotěšova, kteří zajistili
dopravu na aktiv ZH konaný 20 .9 .2016 v Tachově.
Člen VV – chtěl bych Vám oznámit, že k 31 .1 .2017 končím jako člen i jako velitel ve SDH
Stod.
Požádám o převod do SDH Čelákovy, ve funkci člena VV setrvám.
Dovolte mi, abych Vás členy VV pozval na předání automobilu CAS 32 T 148 po
rozsáhlé rekonstrukci u firmy Komet Pečky s.r.o..
Člen VV – ocenění u SDH Skočice, mám pocit, že je navrhováno hodně lidí na věrnostní

medaile 40. let, aby to souhlasilo s roky ve členství
Starosta OSH – vše je zkontrolováno a souhlasí
Člen VV – byl jsem se podívat s náměstkem starosty OSH na ZPV v Radochovech. Soutěž byla
pěkně zajištěná, zorganizovaná. Líbila se mi, ačkoliv mě zarazilo, že mě nepustili na
trať, bylo mi řečeno, že na trať nikdo nesmí, pouze rozhodčí a soutěžící.
Náměstek starosty OSH – z pracovních důvodů jsem se nemohl zúčastnit jednání VV KSH. I
kdybych mohl, nezúčastnil bych se.
Neměli jsme připravené materiály k jednání. Napsal jsem starostovi KSH několik
mailů, co se mi nelíbí, odpověď jsem nedostal.
- Ing. Hoffmann byl navržený a schválený na jednání VV KSH do Ústřední RM, jako
právoplatný člen za Plzeňský kraj. Věděli, že naše OSH Plzeň – jih Ing.Hoffmanna
nenominovalo, nesouhlasí s jeho nominací, přesto to VV KSH schválil.
- nic se neřeší, dělají si co chtějí, rád bych, abychom nějakým způsobem na celou
situaci zareagovali. Zajímá mě, jak to dopadne s rozpočtem, jestli obdržíme nějaké
podklady. Od p. starosty KSH jsem k dané problematice nedostal žádnou odpověď.
Starosta OSH – bylo konstatováno, že je to moje chyba, že jsem nedodal podklady pro zápis.
Ať se bráníme čímkoliv, není to nic platné. Víme, že Ing.. Hoffmann zasahuje do
centrální evidence našeho OSH, do dnešního dne jsem nedostal odpověď, od koho
přístup obdržel.
– řešil bych to písemnou formou
- Začátkem července r. 2018 nás čeká Mistrovství republiky mládeže a dorostu.
Příští rok je zapotřebí zabezpečit co nejvíce věcí. Připravil jsem návrh na
zabezpečení akce.
VV – zabezpečit stadion a ubytování, sponzory (finanč.prostředky), medaile, poháry, hudbu,
stravování včetně stánků, pronájmy tribuny a potřebných prostor.
ORM – zabezpečí překážky, TČ, pořadatelskou službu, věcné ceny, zdravotní službu,
slavnostní zahájení, kancelářské potřeby, techniku a ukázky. Určitě by se část ORM měla jet
podívat na Mistrovství republiky mládeže v roce 2017, aby věděli, co je čeká.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 6. Návrhy na vyznamenání
II. Bere na vědomí 3. Informace k výměně členských průkazů a přečíslování
KSH, OSH, SDH a členů.
III. Ukládá
52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH
56/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání

Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

8) USNESENÍ
I.Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání
Zapisovatelku:
Ověřovatele zápisu:
Kontrolu úkolů
Vyhodnocení Okresního kola Klasické soutěže
Návrhy na vyznamenání

II. Bere na vědomí
1. Přípravu III. Shromáždění starostů SDH
2. Přípravu rozpočtu OSH pro rok 2017
3. Informace k výměně členských průkazů a přečíslování KSH, OSH, SDH a členů

III. Ukládá
01/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2016 včetně vyhodnocení
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: vedoucí ORP
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 31.10.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
20/16 Zabezpečit zveřejnění a předání informací o změně sídla OSH Plzeň - jih včetně změny v
rejstříku
Termín: 31.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017

Termín: 30.6.2017
Zodpovídá: vedoucí ORM
31/16 Předložit směrnici pro Ligu mládeže OSH Plzeň - jih III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 26.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
33/16 Zabezpečit předání OZ ZPV, OZ hry Plamen pro ročník 2016/2017 a upřesnění pravidel hry
Plamen ročník 2016/2017
Termín: 17.9.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
43/16 Zabezpečit školení VM dle schválených dokumentů
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
45/16 Seznámit VM s metodikou školení VM
Termín: 30.9.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
48/16 Zabezpečit ZPV mládeže dle schváleného OZ a bodu 6. Jednání VV
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: vedoucí ORM
50/16 Zabezpečit jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3.12.2016
Zodpovídá: starosta OSH a vedoucí OOR
51/16 Zabezpečit návrh rozpočtu pro jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH
52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 30.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH

53/16 Zabezpečit zpracování čerpání rozpočtu pro jednání VV OSH
Termín: 8.11.2016
Zodpovídá: starosta OSH 54/16 Zabezpečit
poděkování SDH Dobřany za zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH
55/16 Zabezpečit poděkování SDH Radachovy zabezpečení ZPV mládeže
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH
56/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30.10.2016
Zodpovídá: starosta OSH

10) Závěr
p. Černý – poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19,00 hod.

Zapisovatelka: Radka Brašnová

Ověřovatel zápisu: Josef Šenk

Václav Sýkora

Starosta OSH Pj: Josef Černý

