Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8.listopadu 2016 od 16:00 hod
na kanceláři OSH Plzeň – jih

1) Zahájení
p. starosta OSH – přivítal přítomné členy VV, hosty - p. Válala -jednatel a majitel společnosti
Požární bezpečnost, s.r.o., p. Vavřičku-vedoucího střediska Plzeň a
sl. Heřmanovou - zaměstnanec firmy v Plzni, ul. Hřbitovní. Zahájil jednání
v 16:00hod. a předal slovo p. Válalovi.
Pan Válal seznámil členy VV s historií, činností a vývojem firmy, dále se smlouvou o
obchodním zastoupení, obchodními podmínkami a službami společnosti. Informace ohledně
prodeje, reklamní materiály a předání kontaktu společnosti na kancelář OSH.
Omluveni: p. Václav Petrželka a pí. Pavla Kailová

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka: Radka Brašnová
Ověřovatelé zápisu: pí. Lenka Strolená, p. Josef Rašplička
Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. zapisovatelku
2. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 11
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
Akce zabezpečena, úkol splněn. Vyhodnocení akce na jednání VV 3. 12. 2016

05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 31. 10. 2016
Zodpovídá: Vedoucí ORM
Úkol trvá termín posunut do 30. 11. 2016
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 splněn
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
Termín: 6. 1. 2017
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 splněn, dokumenty předány VM na školení a vyvěšeny na webu OSH
43/16 Zabezpečit školení VM dle schválených dokumentů
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Vedoucí ORM
Samostatný bod jednání

45/16 Seznámit VM s metodikou školení VM
Termín: 30. 9. 2016
Zodpovídá: Vedoucí ORM
Úkol splněn, VM jsou seznámeni s metodikou školení VM
48/16 Zabezpečit ZPV mládeže dle schváleného OZ a bodu 6. Jednání VV
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Vedoucí ORM
Samostatný bod jednání
50/16 Zabezpečit jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH a vedoucí OOR
Úkol trvá, průběžně plněn
51/16 Zabezpečit návrh rozpočtu pro jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol trvá
52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol trvá, průběžně plněn
53/16 Zabezpečit zpracování čerpání rozpočtu pro jednání VV OSH
Termín: 8. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn, čerpání rozpočtu za III. Q. 2016 předloženo
54/16 Zabezpečit poděkování SDH Dobřany za zabezpečení okresního kola Klasické soutěže
Termín: 30. 10. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH

Úkol splněn
55/16 Zabezpečit poděkování SDH Radachovy zabezpečení ZPV mládeže
Termín: 30. 10. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn
56/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 10. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn

Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Kontrolu úkolů

Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

4) Vyhodnocení školení VM
Vedoucí ORM – školení se zúčastnilo 49 VM, z toho kvalifikaci si zvyšovalo 18 VM, garantkou
školení z OSH Pardubice. Témata obsažená v organizačním
zabezpečení probrána, školení proběhlo úspěšně. Na jaře 2017 se uskuteční
školení rozhodčích – projednáno na ORM před školením. Na soutěži ZPV byla
změna hlavního rozhodčího, místo p. Karla Malého p. Karel Kovařík
Starosta OSH - doporučil jsem, aby ZPV byl zabezpečen rozhodčími, kteří mají platnou
kvalifikaci bez ohledu na proškolení z nové směrnice
Vedoucí ORM – je zapotřebí dořešit, kdo bude školit. Rozhodčí I. stupně jsou na našem OSH
jsou pouze dva s platnou kvalifikací. Ráda bych, aby na školení
spolupracovali společně. Při té příležitosti by si někteří obnovili kvalifikaci VM.
Člen VV - nebyla proškolena všechna témata, mně osobně vadí, že si nedokážeme mezi
sebou říci pravdu.
Člen VV k ORM velice krátce, můj kolega pracuje s dětmi 20. let, z rodinných důvodů
se e-mailem omluvil ze školení ORM, odpověď nedostal. Někteří členové z SDH
Přeštice, ale i jiné sbory nejsou spokojeni s prací ORM. Navrhuji, aby se rada
nad svojí činností zamyslela, a na dalším VV jsme řešily dokumenty ORM 10
minut. Dnes ji opět řešíme hodinu bez konečného efektu.
Starosta OSH od roku 2017 bude písemným podkladem pro jednání VV předkládáno
s dalšími dokumenty také vyhodnocení akcí – dokument obdrží členové VV
společně s dalšími dokumenty jako podklad pro jednání.

Pokud se dokumenty vedoucím OR nedodají ve stanoveném termínu, nebudou
na VV projednány.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Vyhodnocení školení VM

Hlasování : pro 11
zdržel se 0
proti 0

5) Vyhodnocení ZPV mládeže
Vedoucí ORM – ZPV se uskutečnilo v Radochovech, do soutěže zapojeno 50 družstev
- byly podány dva protesty – SDH Střížovice a SDH Oplot
- v příštím roce je zapotřebí zesílit počet rozhodčích v prostoru startu a cíle, na
školení ORM se zaměřit na systém vyplnění přihlášek a termín odevzdání. Děkuji
náměstkovi starosty za zpracování výsledků
- konání ZPV mládeže v příštím roce si podalo žádost SDH Vrčeň
Člen VV – přihlášky nebyly připravené, tisk probíhal na místě
- nebylo naplněno organizační zabezpečení soutěže – nebyl vyvěšen seznam
rozhodčích. Z jednání VV byly rozeslány schválené pokyny ORM k zabezpečení ZPV.
VV je orgán, který rozhoduje a řídí všechny OR. Byl bych rád, aby každá OR
respektovala usnesení VV.
- souhlasím s posílením rozhodčích startu a cíle
Vedoucí ORM – jsem si vědoma co schválil VV. Nebyl záměr nikoho poškodit. Nevím, proč by
p. Hoffmann nemohl dělat rozhodčího na stanovišti.
Člen VV - Všechny OR včetně ORM jsou prac. orgánem VV. Ty jsi
členem VV a ORM je tvůj prac. orgán. Pokud VV rozhodne o čemkoliv, tak to každá
OR bude respektovat.
Vedoucí ORM – souhlasím s, chtěla bych slyšet, proč p. Hoffmann nemůže být na
dané disciplíně jako rozhodčí.
Člen VV – VV tak rozhodl na základě písemných stížností na p. Hoffmanna, VV proti
p. Hoffmannovi nic nemá.
Starosta OSH – p. Hoffmann zasahuje do naší okresní evidence, nemá k tomu žádné
oprávnění - ověřeno na Shromáždění starostů u ředitele kanceláře, viz příloha
č. 1. - dopis od starosty KSH.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 6. Hodnocení ZPV
Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

6) Vyhodnocení Hasičského dne pro mládež
Vedoucí ORP – moje představa byla jiná, spíše jsem byl zklamaný se zabezpečení akce, vše se
odvíjí od místa konání, organizace, počet míst atd. Navrhuji spolupráci s
ostatními OR a připravit Hasičský den pro mládež na jiné úrovni.
Vedoucí ORM – souhlasím. Na příští ORM budou projednány návrhy pro zlepšení této akce.
Starosta OSH – navrhuji, aby do budoucna ORM a ORP úzce spolupracovaly na přípravě
a zabezpečení tohoto vyhodnocení.
Člen VV – děti si chtějí hrát, nebudou sedět, nevím, jakou máte představu o slavnostnějším
předání cen.
Starosta OSH – ORM a ORP do 30. 5. 2017 předloží nové návrhy na provedení vyhodnocení.
Člen VV – návrh na vzájemné propojení jednotlivých OR je to dobrý, ale všechny OR jsou
dost vytížené. ORM a ORP zpracují návrhy a předloží na jednání VV. Návrhy se
prodiskutují a schválí se nová koncepce akce. Byl bych rád, abychom se na akcích
OSH podíleli všichni společně.
Návrh usnesení: I. Schvaluje 7. Vyhodnocení hasičského dne pro mládež

Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

7) Čerpání rozpočtu OSH za III. čtvrtletí 2016
- Starosta OSH předložil návrh čerpání rozpočtu OSH
- návrh rozpočtu tvoří přílohu zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 8. Návrh čerpání rozpočtu OSH za III. čtvrtletí 2016
Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

8) Organizační zabezpečení VH SDH
- Starosta OSH předložil návrh Organizačního zabezpečení VH SDH
- návrh Organizačního zabezpečení tvoří přílohu zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 10. Organizační zabezpečení VH SDH

Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

9)Organizační zabezpečení VH okrsků
- Starosta OSH předložil návrh Organizačního zabezpečení VH okrsků
- návrh Organizačního zabezpečení VH okrsků tvoří přílohu zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 11. Organizační zabezpečení VH okrsků
Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

10) Diskuse
Starosta OSH – reagoval jsem na Směrnici ZH a funkcionářů – pro provedení zápisu do
pamětní knihy zasloužilých funkcionářů je nutné zdůvodnění návrhu,
současně bude nalepena fotografie příslušného člena.
- za členství v Aktivu ZH se předá diplom a medaile
- návrh zhotovení medaile za členství v Aktivu ZH
- 4. 10. 2016 byl na jednání VV předložen návrh rozpočtu pro rok 2017. Jsou návrhy
na jeho úpravu nebo doplnění
- v podkladech pro dnešní jednání plán práce VV a Shromáždění starostů SDH pro
rok 2017 v předstihu pro zpracování plánu práce jednotlivých OR. Plán práce OSH
bude uzavřen na jednání VV 3. 12. 2016
Vedoucí AZH - souhlasím, projednáme na výboru Aktivu hasičů OSH Plzeň – jih a na příštím
VV předložíme stanovisko.
- 2. 11. jsem se zúčastnil jednání vedoucích Aktivu ZH – na funkci vedoucího Aktivu
ZH Pk byli navrženi p. Hanus a p. Jíra – zvolen p. Jíra
Starosta OSH – konalo se Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, zpráva p. starosty
obsahovala spíše informace o soutěžích. Informace k výměně členských průkazů
zveřejněna v HN
- úprava hlášení SDH i OSH pro další období
- Shromáždění představitelů OSH v Dobřanech nebylo zabezpečeno na dobré úrovni.
- podepsané smlouvy s HVP má jen několik SDH našeho okresu
- na webových stránkách aktualizovat nové složení OOR, kvalifikace vedoucích a
rozhodčích mládeže, odstranit již neaktuální zprávy
- k vyjádření p. Hoffmanna ohledně přístupu do centrální evidence – přístup pro

provádění změn byl povolen 10 sborům, pro které bylo zabezpečeno školení
k pracování v centrální evidenci příslušného sboru s tím, že tyto sbory ověří
možnosti dalšího zapojování sborů v rámci našeho OSH. Na Shromáždění starostů
SDH budou připraveny tiskopisy, kde Sbory doplní člena, kterému bude povolen
přístup k provádění změn v příslušném SDH.
Člen VV – všem členům OR a VV jsem rozesílal zprávu ohledně změn našich web. stránek,
chtěl bych od Vás návrhy.
Starosta OSH – překvapilo mě, že VM bez připomínek akceptovali garanta na školení VM
z jiného kraje. Z materiálů na stránkách SH ČMS – aktualizovaný k 31. 12. 2015
zjistil jsem, že p. Milan Hoffmann a p. Renata Vídršperková nemají platné
osvědčení garanta viz příloha č. 2. Školení VM, které se konalo na Plzni – městě je
neplatné.
Vedoucí ORP – prosil bych přesunout bod v plánu práce 17. 1. 2017 – organizační
Zabezpečení soutěže PO OD 2017 na příští jednání VV 3. 12. 2016
Starosta OSH – na jednání VV v roce 2017 bude průběžně projednáváno zabezpečení
mistrovství ČR mládeže, revize směrnic a výměna ČP
- mistrovství ČR mládeže v roce 2018 společně SH ČMS zabezpečuje OSH Plzeň – jih,
Je nutná spolupráce mezi ORM a ÚORM
Vedoucí OOR – 15. 11. 2016 od 16:00 hod. se bude konat na kanceláři OSH jednání OOR.
Bude projednáno vyhodnocení soutěže mezi SDH a okrsky
Člen VV - muzeum v Chotěšově – pokud KSH, jako nájemce objektu, nebude o muzeum
pečovat, mohou nám smlouvu vypovědět. O muzeum nepečujeme, není o něj
zájem. V době návštěv musí být zajištěn z našich řad průvodce, to nejsme
schopni zajistit. Navrhuji muzeum zrušit.
- zveřejnění zápisů z jednání VV nebo OR - vyhotoven zápis, ten bude přeposlán
všem členům VV a zápis založen na kanceláři OSH. Na webových stránkách OSH
vyvěsit pouze usnesení z jednání.
Člen VV – chtěl bych, aby všechny OR vyhotovily plán činnosti na rok 2017
- ORM zpracovat program na rok 2017 – 2019
- zpracovat podklady pro činnost dorostu
- jak budeme reagovat na dopis od p. Majera – starosty KSH Pk ?
- souhlasím s uzavřením muzea v Chotěšově, ale nevíme jaký bude způsob
vypořádání
Člen VV – je třeba zakoupit trezor
Vedoucí ORM – OSH Plzeň – jih nemá proveden odvod členských příspěvků na SH ČMS?
Starosta OSH - je provedena úhrada 50% odvodu. Vsoučasné době je zapotřebí uhradit
faktury za zboží, dle dohody s vedením SH ČMS členské příspěvky budou
uhrazeny do 30. 11.2016
Člen VV – na dopis od starosty KSH nemá smysl reagovat

Návrh usnesení:
I. Schvaluje 9. Návrh rozpočtu OSH pro rok 2017
12. O obchodním zastoupení se společností Požární
bezpečnost s.r.o.
13. Návrhy na vyznamenání
II. Bere na vědomí 1. Informace z jednání Shromáždění starostů OSH
2. Informace z jednání Shromáždění představitelů OSH
3. Informace k výměně členských průkazů
4. Informace k návrhu plánu práce VV OSH a
Shromáždění starostů SDH
5. Hlášení o činnosti SDH a OSH
6. Vyhodnocení soutěže mezi SDH a okrsky
III. Ukládá

57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěž PO očima dětí a
vyhodnocení Ligy mládeže OSH pro další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Vedoucí ORP a Vedoucí ORM
58/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 23. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH

Hlasování: pro 11
zdržel se 0
proti 0

11) USNESENÍ
I. Schvaluje
1. Program jednání
2. Zapisovatelku
3. Ověřovatele zápisu
4. Kontrolu úkolů
5. Vyhodnocení školení VM
6. Vyhodnocení ZPV
7. Vyhodnocení Hasičského dne pro mládež
8. Návrh čerpání rozpočtu za III. čtvrtletí 2016
9. Návrh rozpočetu OSH pro rok 2017
10. Organizační zabezpečení VH SDH
11. Organizační zabezpečení VH okrsků
12. Smlouvu o obchodním zastoupení se společností Požární bezpečnost s.r.o.

13. Návrhy na vyznamenání

II. Bere na vědomí
3. Informace z jednání Shromáždění starostů OSH
4. Informace z jednání Shromáždění představitelů OSH
5. Informace k výměně členských průkazů
6. Informace k návrhu plánu práce VV OSH, Shromáždění starostů SDH
7. Hlášení o činnosti SDH a OSH
8. Vyhodnocení soutěže mezi SDH a okrsky

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: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Vedoucí ORM
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
Termín: 6. 1. 2017
Zodpovídá: Vedoucí ORM
50/16 Zabezpečit jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH a Vedoucí OOR
52/16 Zabezpečit zveřejnění předání informací o výměně členských průkazů v rámci OSH Plzeň - jih
Termín: 30. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH

57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěž PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže OSH pro
další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Vedoucí ORP a Vedoucí ORM
58/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 23. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH

12) Závěr
Starosta OSH – poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20,00 hod.

Zapisovatelka
Ověřovatel zápis
Starosta OSH Pj

