Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 17. ledna 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

Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. Program jednání
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0
Omluveni: dle presenční listiny

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

Návrh usnesení: I. Schvaluje 2. zapisovatelku
3. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola úkolů
III. Ukládá
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 17. 1. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Úkol průběžně plněn, od posledního jednání VV se členy OORM zpracovává a doplňuje. Nutno
urychleně dokončit, dle dohody se členy OORM bude dokumentace doplněna do jednání VV
v únoru. Doporučuji poslední posunutí termínu do 7. 2. 2017.

29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Úkol trvá
31/16 Předložit směrnici pro Ligu mládeže OSH Plzeň - jih
Termín: 6. 1. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Úkol splněn
Dle podkladu je dnes pro jednání předložena doplněná směrnice. Směrnice bude dopracována a
následně předložena k projednání.

52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH
Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol průběžně plněn, zveřejněny formuláře pro objednávání členských průkazů.
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže
OSH pro další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP a
vedoucí OORM
Úkol trvá
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
Úkol trvá

60/16 Zveřejnit plán práce VV a základní terminář soutěží a akcí pro rok 2017
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn, informace zveřejněny na webu OSH
61/16 Provedení inventury za rok 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
Úkol trvá
62/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: starosta OSH
Úkol splněn, schválené ocenění průběžně předáváno, ostatní připraveno k předání SDH. Urychleně
provést revize směrnic se stanovením termínů a vzorů formulářů pro návrhy ocenění.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Kontrolu úkolů
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

4) Zabezpečení M ČR mládeže
starosta OSH – doporučuji vyčkat na rozhodnutí SH ČMS, zda bude tuto akci zabezpečovat OSH
nebo KSH
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 1. Informace k zabezpečení M ČR mládeže
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

5) Revize směrnic OSH
starosta OSH – na březnovém jednání VV předložit veškeré směrnice k jednání Shromáždění
představitelů OSH
- směrnice VYZNAMENÁNÍ – důležité
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Provedení revize směrnic dle zpracovaného
harmonogramu

Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

6) Výměna členských průkazů
starosta OSH – na základě odevzdání Hlášení o činnosti SDH se budou průběžně tisknout členské
průkazy
Návrh usnesení: I. Schvaluje 6. V rámci výměny členských průkazů, které bude zpracovávat
kancelář OSH a SH ČMS, nebude účtován žádný poplatek.
Za vydání průkazu novému členovi je stanoven poplatek v rámci
OSH ve výši 7,- Kč. Cena plastového členského průkazu
zpracovaného SH ČMS je ve výši 10,- Kč.
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

7) Organizační zabezpečení školení VM
starosta OSH – předložil organizační zabezpečení a pozvánku školení VM
- z předložených dokumentů není jasné, jak budou fungovat zkušební komise
- rozpor mezi OZ a pozvánkou v obsahu zabezpečení školení
- na ORM jsem informoval, že nebudeme řešit dříve vydaná a nepředaná osvědčení
u jednotlivých vedoucích. Postupně při přezkoušení budou těmto VM vystavena
nová osvědčení
- mrzí mě neúčast, na dnešním jednání VV, vedoucí OORM a předsedy OKRR – oba tvrdili,
že ing. Hoffmann a Bc. Vídršperková mají platné osvědčení, tak proč jsou přihlášeni
na školení Garanta, které bude probíhat v lednu.
náměstek starosty – souhlasím se starostou OSH a navrhuji přepracovat OZ a program školení VM
- chtěl bych po ORM, aby členům VV vysvětlila, jak je možné, že Ing. Hoffmann nám
bude garantovat toto školení?
- kdo zajistí odvoz překážek na školení?
Zástupce OORM – odvoz zajistí p. Malý

starosta OSH – na základě tohoto školení budou VM skládat zkoušky, určité věci by se jim měly
vysvětlit, nestačí přečíst směrnici.
Zástupce OORM – počítali jsme s tím, že p. Kovářík a Ing. Hoffmann se v praktické části prostřídají
a vysvětlí potřebné věci rozhodčím i vedoucím.
starosta OSH – zkouška kvalifikace VM není pouze o tom, že zná pravidla Hry Plamen.
- program školení VM doporučuji, vrátit vedoucí OORM a zpět k provedení potřebných
úprav a opětovně předložit včetně podpisu Garanta školení.
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 2. Informace ke školení VM OSH Plzeň - jih
III. Ukládá 02/17 Zabezpečit předložení OZ školení VM
Termín: 7. 2. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

8) Organizační zabezpečení I. kol soutěží
vedoucí OORR – předložil organizační zabezpečení – viz příloha tohoto zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 7. Organizační zabezpečení I. kol soutěží
III. Ukládá 03/17 Zabezpečit I. kola soutěží dle schváleného OZ
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

9) Organizační zabezpečení okresního kola v Ps
vedoucí OORR – předložil organizační zabezpečení - změněna termínu soutěže na 20. května 2017
- zabezpečit objednávku vody a stadion v místě konání soutěže
- viz příloha tohoto zápisu

Návrh usnesení: I. Schvaluje 8. Organizační zabezpečení okresního kola v Ps
III. Ukládá 04/17 Zabezpečit okresní kolo v Ps dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

10) Organizační zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
Vedoucí OORR – předložil organizační zabezpečení soutěže – viz příloha tohoto zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 9. Organizační zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
III. Ukládá 05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného
OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR

Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

11) Organizační zabezpečení porady starostů a velitelů okrsků
starosta OSH – program pozvánek jsem Vám rozeslal
- prostory jsou zajištěny
náměstek starosty – pozvánky vyvěsím na webové stránky
Návrh usnesení: I. Schvaluje 12. Organizační zabezpečení porady starostů a velitelů okrsků
III. Ukládá 07/17 Zabezpečit poradu starostů a velitelů okrsků dle
schválených pozvánek
Termín: 14. 3. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
vedoucí OORR

Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

12) Registrace SDH
Starosta OSH – SDH Merklín požádal o zrušení SDH, v současné době OSH má 150 SDH.
- chybí zaregistrovat SDH Bolkov, SDH Přestavlky, SDH Snopoušovy, SDH Střelice,
SDH Vstiš, SDH Čmelíny
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 3. Informace k registraci SDH
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

13) Návrhy na ocenění funkcionářů a SDH
starosta OSH – přečetl životní jubilea členů a výročí SDH v roce 2017, současně předložil návrhy
na ocenění
Člen VV – zúčastnil jsem se VH v Seči, kde v letošním roce oslaví 115. let od založení SDH,
můžeme navrhnout ocenění za okrsek?
starosta OSH – návrhy pro SDH připravuje VV. Dle směrnice OSH lze udělit Pamětní list
Návrh usnesení: I. Schvaluje 13. Návrhy na ocenění funkcionářů a SDH
III. Ukládá 08/17 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na
vyznamenání funkcionářů a SDH
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

14) Diskuse
starosta OSH – na základě dopisu starosty SH ČMS ke stížnosti SDH Spálené Poříčí, jsem e -mailem
požádal o zaslání předmětné stížnosti, kterou dle vyjádření starostů SDH na VH
nikdo neobdržel. Do dnešního dne jsem ze SH ČMS nedostal odpověď ohledně
stížnosti
- spořicí účet OSH – výpovědní lhůta je 6. měsíců, navrhuji účet vypovědět, zkusme
najít jinou formu spoření nebo hotovost převedeme na běžný účet
- od 1. 3. 2017 bude nový systém přístupu do centrální evidence – navrhuji přístup

všem SDH k provádění úprav a změn – proti podpisu, odhlášení a přihlášení členů
bude provádět pouze na OSH
- přístup za OSH – starosta OSH, náměstek starosty, pracovnice OSH
- Zpravodaj – bude se vydávat dle potřeb, v návaznosti na množství zpráv a
informací, jak budou vedoucí OR dodávat podklady
- hlášení OSH za rok 2016 – zprávy poslat do konce měsíce v elektronické podobě,
dále potřebuji od jednotlivých vedoucích OR zprávy o počtu proškolených členů za
rok 2016
- obdržel jsem mail od Ing. Hoffmanna, kde nás upozorňuje na to, že správně
neřešíme převody členů – příloha tohoto zápisu
pracovnice OSH – to byla moje chyba, řeším to s VM SDH Želčany
člen VV – z jakého titulu má právo přístup do evidence OSH Plzeň – jih
starosta OSH – nevím, píše, že přístup mu udělilo SH ČMS, nemám o tom informaci, uživatelské
jméno má z KSH
člen VV – navrhuji zrušit spořicí účet a hotovost převést na běžný účet
- mám pocit, že jsme se dohodli, že zápisy nebudeme zveřejňovat na webových
stránkách
starosta OSH – na jednání VV ze dne 3. 12. 2016 bylo řečeno, že se členům OR nedostávají
důležité zprávy z jednání VV. Byl vznesen požadavek na zveřejňování zápisů
vedoucí OOOR – potřebuji ke zpracování vyhodnocení soutěže mezi SDH a okrsky podklady od
OR
- výrobu razítek zajistí OSH?
starosta OSH – ano, OSH zajistí výrobu štítku (gumový) tomu, kdo bude mít zájem. Na kanceláři
se průběžně SDH přihlašují.
vedoucí OOOR – nezletilý člen SDH, musí mít souhlas rodičů?
starosta OSH – ano, na přihlášce je podpis zákonného zástupce
náměstek starosty – za VV navrhuji (písemnou formou) oslovit p. starostu SH ČMS ing. Richtra o
zaslání stížnosti
- prosím přeposlat mail od p. Hoffmanna
- 8. 4. 2017 od 9:00 ve Starém Plzenci se uskuteční školení (Ks, Ps), zájemci se
nahlásí do 27. 3. 2017
- všem vedoucím OR přepošlu formuláře (jednotné za OSH)
- jak je možné, že na našich webových stránkách se objevují informace, které
VV neprojednal na svém jednání, v metodice odborné přípravy VM jsme
neprojednali kartu zkoušek (výsledky, testy)
- od r. 2017 (nové webové stránky) navrhuji, určit jednoho člověka, který bude
na webové stránky vkládat pravdivé informace
náměstek starosty – souhlasím, aby se peníze ze spořicího účtu převedly na běžný účet.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 10. Organizační zabezpečení školení rozhodčích pro Ps
11. Organizační zabezpečení školení rozhodčích Klasické soutěže
14. Přístup do Evidence SDH pro starostu OSH, náměstka starosty a
pracovnici OSH

15. Zrušení stávajícího spořicího účtu vedeného u poštovní
spořitelny a.s. v Plzni
II. Bere na vědomí 4. Informace ke stížnosti SDH Spálené Poříčí na SH ČMS
5. Informace k vydávání zpravodaje OSH
III. Ukládá 06/17 Zabezpečit školení rozhodčích pro Ps a Klasickou soutěž
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
08/17 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
funkcionářů a SDH
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
09/17 Zpracovat dokumentaci pro přístup do programu Evidence SDH
na úrovni OSH Plzeň – jih a dle směrnice starosty SH ČMS
zabezpečit předání na SH ČMS
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
10/17 Zaslat starostovi SH ČMS žádost o poskytnutí stížnosti SDH
Spálené poříčí doručenou na SH ČMS 10. 11. 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
11/17 Zpracovat výpověď spořicího účtu OSH u Poštovní spořitelny a.s.
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
12/17 Zpracovat počty proškolených členů v rámci jednotlivých resortů
Termín:7. 2. 2017
Zodpovídá: vedoucí OOR

Hlasování: pro 7
zdržel se 0
proti 0

15) Usnesení
I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání
Zapisovatelku:
Ověřovatele zápisu:
Kontrolu úkolů
Provedení revize směrnic dle zpracovaného harmonogramu
V rámci výměny členských průkazů cenu za vydání nového členského průkazu v rámci OSH ve
výši 7,- Kč. Cena plastového členského průkazu zpracovaného SH ČMS ve výši 10,- Kč.
7. Organizační zabezpečení I. kol soutěží
8. Organizační zabezpečení okresního kola v Ps
9. Organizační zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
10.Organizační zabezpečení školení rozhodčích pro Ps
11.Organizační zabezpečení školení rozhodčích Klasické soutěže
12.Organizační zabezpečení porady starostů a velitelů okrsků
13.Návrhy na ocenění funkcionářů a SDH
14.Přístup do Evidence SDH pro starostu OSH, náměstka starosty a pracovnici OSH
15.Zrušení stávajícího spořicího účtu vedeného u Poštovní spořitelny a.s. v Plzni

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.

Informace k zabezpečení M ČR mládeže
Informace ke školení VM OSH Plzeň - jih
Informace k registraci SDH
Informace ke stížnosti SDH Spálené Poříčí na SH ČMS
Informace k vydávání zpravodaje OSH

III. Ukládá
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 7. 2. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM

31/16 Předložit směrnici pro Ligu mládeže OSH Plzeň - jih
Termín: 14. 3. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM

52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže
OSH pro další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP a
vedoucí OORM
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
61/16 Provedení inventury za rok 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
01/17 Zpracovat revize směrnic dle schváleného harmonogramu
Termín: 31. 10. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
vedoucí OOOR
02/17 Zabezpečit předložení OZ školení VM
Termín: 7. 2. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
03/17 Zabezpečit I. kola soutěží dle schváleného OZ
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR

04/17 Zabezpečit okresní kolo v Ps dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: Bc. vedoucí OORR
05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
06/17 Zabezpečit školení rozhodčích pro Ps dle schváleného OZ
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
07/17 Zabezpečit poradu starostů a velitelů okrsků dle schválených pozvánek
Termín: 14. 3. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
vedoucí OORR
08/17 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání funkcionářů a SDH
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
09/17 Zpracovat dokumentaci pro přístup do programu Evidence SDH na úrovni OSH Plzeň –
jih a dle směrnice starosty SH ČMS zabezpečit předání na SH ČMS
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
10/17 Zaslat starostovi SH ČMS žádost o poskytnutí stížnosti SDH Spálené Poříčí, doručenou
SH ČMS 10. 11. 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH
11/17 Zpracovat výpověď spořicího účtu OSH u Poštovní spořitelny a.s.
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: starosta OSH

12/17 Zpracovat počty proškolených členů v rámci jednotlivých resortů
Termín: 7. 2. 2017
Zodpovídá: vedoucí OOR

16) Závěr
Starosta OSH – členům VV poděkoval za účast a v 19:30 hod. ukončil jednání VV

Zapisovatelka:

Ověřovatel zápisu:

Starosta OSH Pj:

Zápis obsahuje 13 stran strojopisu.

