na Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 22. května 2017 od 17:00 hod
na kanceláři OSH Plzeň - jih

1) Zahájení
Starosta OSH – přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00 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 kanceláře
Ověřovatelé zápisu: Vedoucí OORM, člen VV
Návrh usnesení: I. Schvaluje 2. zapisovatelku
3. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola usnesení
III. Ukládá
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORM

Úkol trvá, průběžně plněn. Nedostatky na soutěži v Chlumu a Želčanech, nedodržení
schválených OZ OORM. Pro další období OZ soutěží bude po projednání v OORM
schvalovat do odvolání VV.

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, na základě prováděných úprav v evidenci SDH prováděn tisk
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
Vedoucí OORM
Úkol nesplněn, trvá. Dnes předložena akce pro rok 2017, není řešena koncepce akce.
Termín posunut do 30. 6. 2017
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORP
Úkol trvá, provedeno vyhodnocení akce, vítězné práce zaslány k vyhodnocení Plzeňského
kraje.
01/17 Zpracovat revize směrnic dle schváleného harmonogramu
Termín: 31. 10. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Vedoucí OOOR
Úkol průběžně plněn.

03/17 Zabezpečit I. kola soutěží dle schváleného OZ
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORR
Úkol průběžně plněn.
04/17 Zabezpečit okresní kolo v Ps dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORR
Úkol průběžně plněn.
05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORR
Úkol průběžně plněn.
06/17 Zabezpečit školení rozhodčích pro Ps dle schváleného OZ
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORR
Úkol splněn, školení zabezpečeno pro Ps i Klasickou soutěž. Účastníci nerespektovali
požadavek na přihlášení pro školení.
16/17 Zabezpečit okresní kolo hry Plamen dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORM
Úkol trvá.
20/17 Zaslat připomínky ke stanovám SH ČMS
Termín: 18. 3. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn.

21/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 20. 4. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn

Návrh usnesení: I. Schvaluje 4. Kontrolu úkolů

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

4) Revize směrnic OSH
Starosta OSH – do 30. 6. 2017 předložit první část směrnic našeho OSH Plzeň – jih
- schválena úprava stanov SH ČMS platná od 1. 9. 2017
- ostatní směrnice předložit v září na jednání VV OSH – možnost úpravy před
V. Shromáždění představitelů SDH
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 2. Stav revize směrnic
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

5) Výměna členských průkazů
Starosta OSH – objednávky plastových průkazů průběžně zasílány na SH ČMS, na kanceláři
OSH probíhá tisk člen. průkazů bez fotografie.
- stávající člen. průkazy a přihlášky potvrzené razítkem OSH platí po dobu, než
budou
vydány nové člen. průkazy (děti do 18 let musí mít fotografii).
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 1. Stav výměny členských průkazů

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

6) Organizační zabezpečení setkání ZH
Starosta OSH – zatím je stanoven termín setkání ZH
- na příštím jednání VV předložit další informace o organizačním zabezpečení
setkání ZH
- někteří ZH se dožadují vydání finančních prostředků, které jsou schváleny pro
úsek ZH – rozpočet OSH – 10 000,-Kč
- tyto finanční prostředky v hotovosti nebudou nikomu vydány, budou plně využity
pro ZH po dohodě s vedoucím AZH
- vypracovat písemnou žádost
- toto setkání bude probíhat v Přešticích již podruhé, máme SDH, kde se tato setkání
neuskutečnilo ani jednou
Vedoucí AZH – jednalo se o finanční prostředky, které dodávaly SDH a okrsky.
Starosta OSH – tyto finanční prostředky nejsou součástí rozpočtu. Finanční deník
k nahlédnutí na kanceláři OSH, k dnešnímu dni zůstatek 6 070,-Kč
Náměstek starosty OSH – SDH Přeštice toto setkání zabezpečuje, finančně přispívá jediný
okrsek Mladý Smolivec, který nemá žádného ZH
Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 4. Informace k zabezpečení setkání ZH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

7) Příprava hasičského dne pro mládež
Starosta OSH – obdrželi jste veškeré materiály, které vyhotovili vedoucí OORP a vedoucí
OORM – viz příloha tohoto zápisu
- pozvánka – na příštím jednání VV předložit upravenou pozvánku k rozeslání
- přečten návrh rozpočtu a komentář ORM a ORP OSH Pj
- následovala hodinová diskuse o přípravě hasičského dne pro mládež

Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 5. Organizační zabezpečení hasičského dne pro mládež
III. Ukládá22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro
mládež – vyhodnocení Ligy mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 27. 6. 2017

Zodpovídá: Vedoucí OORP
Vedoucí OORM

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

8) Rozdělení dotací OSH
Starosta OSH – zatím jsme obdrželi – Rozpis grantů na rok 2017 přidělených SH ČMS ze
státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra
- Rozpis grantu č. 7 „Soutěže v disciplínách požárního sportu“ 10 200,-Kč (vlastní
zdroje 4 386,-Kč)
- Rozpis grantu č. 3 „ Hra Plamen a soutěže dorostu“ 9 583,-Kč (vlastní zdroje
4 121,-Kč)
- k dotacím Krajského úřadu Plzeňského kraje - zúčastníme jednání dne 31. 5. 2017,
současně zde bude projednána a podepsána smlouva pro rok 2017
- okresní kolo Hry Plamen v Nepomuku se bude hradit z dotace Krajského úřadu
- ZPV bude hrazen z grantu č. 3

Návrh usnesení: II. Bere na vědomí 3. Rozdělení dotací OSH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

9) Čerpání rozpočtu OSH za 1. – 4. měsíc 2017
Starosta OSH – předložil návrh čerpání rozpočtu OSH
- návrh čerpání rozpočtu tvoří přílohu zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Čerpání rozpočtu za 1. – 4. měsíc 2017

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

10) Diskuse
Starosta OSH – proběhlo IV. Shromáždění představitelů OSH, velká účast zástupců našeho
OSH
- zúčastnili jsme se školení hospodářů v MC Přibyslav
- na webových stránkách www.justice.cz – stanovy SH ČMS, nutno zadat
IČO: 00442739
- do dnešního dne jsme neobdrželi zápis z kontroly ÚKRR SH ČMS
- doposud není ověřený zápis z IV. Shromáždění představitelů SDH od starosty SDH
Spálené Poříčí
- nemáme seznam VM pro zajištění pojištění, kdy ho obdržíme?
Vedoucí OORM – seznam VM jsem poslala člence OORM a měla vše zařídit
Starosta OSH – ano, ale tento seznam se nezakládá na pravdě
Náměstek starosty OSH – ověřím si to. Rád bych od Tebe obdržel seznam VM, rozhodčích
s platnou kvalifikací, včetně mailových adres na jednotlivé vedoucí,
které po OORM požaduji již 2 roky (seznam kolektivů SDH –
dorost, kolektiv mladší a starší, přípravka atd.)
Starosta OSH, Náměstek starosty OSH – Vedoucí OORM nekomunikuje s VV, neplní
rozhodnutí, které VV ukládá, s její funkcí vedoucí
OORM nejsme spokojeni.
Vedoucí OORM – o tuto funkci jsem se neprosila
Náměstek starosty OSH – jak by to vypadalo, kdyby každá OOR, fungovala jako OORM? Rád
bych slyšel, kdy budou tyto seznamy zpracované.
Vedoucí OORM – až budu mít přístup k informacím.

Starosta OSH – přístup k informacím máš od jednotlivých VM.
Náměstek starosty OSH – na základě podkladů od OORM schválil VV OZ školení VM a
rozhodčích, je to pravda?
Vedoucí OORM – ano.
Náměstek starosty OSH – proč děláme OZ, které schvaluje VV a proč jsou pozvaní VM na
poradu od 18:00 hod., když většina otázek byla vysvětlena již
dopoledne, kde někteří VM nebyli.
Vedoucí OORM – nevím, z pracovních důvodů jsem na poradě nebyla. Většinu otázek
zodpověděl starosta OSH, který se zúčastnil školení od 10:00 hod.
Starosta OSH – jako vedoucí ORM zodpovídáš za celý průběh školení nebo v Tvé
nepřítomnosti musíš někoho pověřit.
Vedoucí OORM – poradu měla řídit členka OORM
Starosta OSH – proč jsou na prezenční listině podepsaní VM, kteří se školení nezúčastnili?
- jak může jeden člověk být ve zkušební komisi mládeže a současně ve zkušební
komisi rozhodčích?
Náměstek starosty OSH – všichni tady pochopíme, že se z pracovních důvodů nemůžeš všeho
zúčastnit, ale nepochopím, jaký máš přehled o mě a o členech
OORM (účast na školení rozhodčích atd.)
Starosta OSH – okrsek Zemětice – dodal formulář funkcionářů a čísel SDH pro vstup do
evidence SDH
Vedoucí AZH – do konce června předložím podrobný program – OZ setkání ZH
- kdo a jakou formou může čerpat peníze ZH od okrsků a od SDH
Starosta OSH – můžete je čerpat vy – ZH (např. vstup na hrady a zámky atd.)
- ještě jednou se ptám, kdy obdržím oficiální seznam VM pro zajištění pojištění?
Vedoucí OORM – členka OORM dostala za úkol z daného seznamu VM vypsat a pojistit.
Starosta OSH – návrhy na vyznamenání - schváleny

Vedoucí OORR – konala se OORR – je nutné opravit - elektřina na tažném zařízení, zakoupit
hasičský přístroj, nabíječku, nápisy na vozidlo, prodlužovací kabel.
- zajišťujeme také soutěže pro OORM, bylo by vhodné, kdyby se střídali s OORR při
obsluze časomíry střídali také zástupci z OORM

Návrh usnesení: I. Schvaluje 6. Návrhy na vyznamenání
II. Bere na vědomí 6. Informace z jednání Shromáždění starostů OSH,
představitelů OSH a školení hospodářek a funkcionářů OSH
III. Ukládá 23/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

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

Program jednání
Zapisovatelku
Ověřovatele zápisu
Kontrolu úkolů
Čerpání rozpočtu OSH za 1. – 4. měsíc 2017
Návrhy na ocenění

II. Bere na vědomí
1. Stav výměny členských průkazů
2. Stav revize směrnic OSH
3. Rozdělení dotací OSH
4. Informace k setkání ZH
5. Organizační zabezpečení Hasičského dne pro mládež
6. Informace z jednání Shromáždění starostů OSH, představitelů OSH a školení

hospodářek a funkcionářů OSH

III. Ukládá
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30. 6. 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 – koncepce
Termín: 27. 6. 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 OSH
Vedoucí OOOR

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: Vedoucí OORR

05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORR

16/17 Zabezpečit okresní kolo hry Plamen dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORM

22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro mládež – vyhodnocení Ligy
mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORP
Vedoucí OORM
23/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH

10) Závěr
Starosta OSH – členům VV poděkoval za účast a v 20:30 hod. ukončil jednání VV
Zapisovatelka:
Ověřovatel zápisu:
Starosta OSH Pj:

