Zápis
z jednání VV OSH, OKRR a OR Plzeň- jih konaného 3. prosince 2016
od 9.00 hod v obecním hostinci v Lužanech

1) Zahájení
Starosta OSH – zahájil jednání v 9.00 hod a přivítal přítomné.
- předložil program jednání dle pozvánky
Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. Program jednání
Hlasování o programu: pro 10
proti 0
zdržel se 0
Přítomni: dle prezenčních listin

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka: pracovnice kanceláře OSH
Ověřovatelé zápisu: člen VV, člen VV
Návrh usnesení: I. Schvaluje 2. zapisovatelku
3. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola úkolů
01/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2016 včetně vyhodnocení
Termín: 3. 12. 2016
Zodpovídá: Vedoucí OORP
Úkol splněn, viz samostatná zpráva, příloha zápisu
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín: 31. 11. 2016
Zodpovídá: Vedoucí OORM
Úkol nesplněn, termín posunut do 17. 1. 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 trvá
50/16 Zabezpečit jednání III. Shromáždění starostů SDH
Termín: 3. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH a vedoucí OOOR
Úkol splněn, samostatný bod jednání
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, v návaznosti na dokumenty zaslané ze SH ČMS projednané v rámci bodu
diskuse termín hodnocení stanovit 30. 11. 2017
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže OSH pro
další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol trvá
58/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 23. 11. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
Úkol splněn

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

4) Vyhodnocení III. Shromáždění starostů SDH
Starosta OSH – jednání se uskutečnilo 26. listopadu v Jarově, bylo dobře zabezpečeno,
převzetí dokumentů potvrdilo celkem 64 SDH, jeden SDH se omluvil a jeden
SDH si podklady převzal 28. 11. 2016, zbylé SDH nereagovaly.
- na webových stránkách jsou vyvěšeny pokyny pro VH SDH a okrsků, hlášení
o činnosti, metodický pokyn, dokumenty pro spolkový rejstřík a pro jednoduché i
podvojné účetnictví. Na základě daňového přiznání SDH zpracuje tyto podklady a
pošle přes kancelář OSH, které zabezpečí předání na SH ČMS.
- účast na III. Shromáždění starostů SDH byla 50,3%
- doplnění VV OSH – zvolen p. Vladimír Plic
- vystoupení starosty SDH Spálené Poříčí – neustálé napadání a osočování, ale sám
není schopen dodat jakékoliv podkladové materiály pro svá tvrzení
- vystoupení starosty SDH Blovice – podle informací si chtěl domovenky zakoupit
pro SDH ne pro kolektiv mládeže
člen VV – nelíbí se mi jednání starostů SDH, jednání je nezajímá, přijdou pouze z důvodu,
aby měli účast.
vedoucí OORP – účast 50,3% nemůže být pro nás uspokojivá
- zamyslet se nad tím, jak zvýšit účast na shromáždění nebo se dohodnout na
určité možné změně
starosta OSH – Shromáždění delegátů SDH(v Železném Újezdě)mělo právo stanovit, jak bude
Shromáždění starostů SDH zabezpečeno, bohužel tomu tak nebylo, tudíž musíme
dodržovat stanovy.
Člen OORM – přístup některých lidí z SDH je zoufalý, do činností se zapojují neustále stejní
lidé
starosta OSH – chtěl bych poděkovat členům z SDH Jarov za organizaci a přípravu
Shromáždění starostů SDH
Návrh usnesení: I. Schvaluje 5. Vyhodnocení III. Shromáždění starostů SDH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

5) Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí
Starosta OSH – všichni jste dokument obdrželi a předávám slovo vedoucímu OORP
vedoucí OORP – děkuji za zařazení tohoto bodu na dnešním jednání VV a v krátkosti

Vás s dokumentem seznámím – viz příloha
Starosta OSH – je to společný úkol, který zpracovává OORP a OORM
Návrh usnesení: I. Schvaluje: 6. Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí pro rok
2017
III. Ukládá: 59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

6) Hodnocení práce VV a OR OSH
Starosta OSH – OSH - od nového roku budou používány nové listiny (změna hlavičkový papír)
- vyhodnocení jakékoliv akce bude písemně zpracováno, předáno v předstihu a
následně rozesláno elektronickou poštou všem členům VV jako podklad pro
jednání. V případě nepředání podkladů pro jednání VV nebudou předmětné body
projednávané
- po bývalé pracovnici nejsou zpracovány zápisy (duben – srpen 2016), nejdříve
musíme po stěhování kanceláře dohledat, dopracovat a zveřejnit
- bude zveřejněno pouze usnesení, kompletní zápisy jsou založeny v dokumentaci
a k nahlédnutí na kanceláři OSH
člen OORM – přečetl zprávu - zhodnocení činnosti OORM za rok 2016 – viz příloha
- na jednání OORM jsme se nedozvěděli připomínky z jednání VV ohledně směrnice
Ligy mládeže
- nemáme úplný přehled o evidenci VM a rozhodčích
- snažit se zlepšit komunikaci mezi OORM a vedením OSH, chtěl bych, aby zápisy
byly zveřejňovány – nedostávají se k nám důležité informace
- děkuji členům OORM za odvedenou práci
člen VV – je špatný přenos informací mezi vedoucí OORM, mezi členy OORM a VV
starosta OSH – k obsahu směrnice Ligy mládeže VV nemá žádné připomínky, byla schválena.
Na školení VM v Dnešicích byla podána informace, že VV bez vědomí OORM
směrnici změnil. VV tak jak směrnici obdržel, ji na svém jednání schválil bez
změn.
- nemáme osvědčení o kvalifikaci – obnovení nebo zvýšení
- požádat starosty a velitele okrsků o pomoc v registraci kolektivů mládež
- na školení OORM v Dnešicích nebyla informace o rozdělení dotací
- MČR mládeže – kompletně zabezpečí KSH nebo OSH Plzeň-jih?
člen VV – směrnice Ligy mládeže – byla schválena v červnu. Jedna z připomínek byla, že

ve směrnici není zahrnut Dorost – předložena jako nová směrnice. Podle vedoucí
OORM není zájem o dorost – nová směrnice byla vrácena na původní směrnici, ve
které není obsažený Dorost.
starosta OSH – ve schválené směrnici došlo k drobným nedostatkům, bude provedena pouze
úpravy směrnice, VV žádal vedoucí OORM o kompletní předložení schválené směrnice
vedoucí AZH - v krátkosti seznámil VV a OR s aktivem ZH OSH Plzeň-jih
vedoucí OOOR – přečetl zprávu z jednání ze dne 15. 11. 2016, vyhodnocení soutěží
za rok 2016
vedoucí OORP – přečetl zprávu o činnosti OORP OSH Plzeň-jih za rok 2016
viz příloha tohoto zápisu
člen VV – přednesl zprávu OORR za rok 2016 – viz příloha
předseda OKRR – zpráva byla přednesena na III. Shromáždění starostů SDH
- obdržel jsem mail od p. Hoffmanna, ve kterém uvádí, že v zápise z jednání VV
v listopadu 2016 jsou nepravdivé informace, konkrétně o platnosti osvědčení
Garant vzdělávání. V seznamu držitelů kvalifikace vzdělávání je uveden p. Hoffmann
i p. Vídršperková – které informace jsou pravdivé?
starosta OSH – ano, e-mail jsem také obdržel a rozeslal členům VV. Buď, je neplatná tabulka,
kterou uvádí naše SH ČMS nebo je špatná směrnice pro získání odznaku
odbornosti Garant – má platnost osvědčení 5 let a u p. Hoffmanna (obnovení
kvalifikace v r. 2009) i u p. Vídršperkové (obnovení kvalifikace v r. 2010) není
kvalifikace prodloužena.
Vycházel jsem z dokumentace, která je zveřejněna na stránkách SH ČMS.
Návrh usnesení: I. Schvaluje: 7. Odvolání p.Jaroslava Petříka a p.Jiřího Plachého z OORP,
p.Václava Soukupa z OORR
8. Doplnění OORR o p.Vladimíra Vozku
II. Bere na vědomí: 3. Hodnocení práce VV a OR OSH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

7) Příprava plánu práce OSH pro rok 2017
starosta OSH – návrh plánu práce VV jste obdrželi elektronickou poštou
- změna – v listopadu zařazen do programu jednání Vyhodnocení soutěže POOD
za rok 2017 a 2. prosince na společném jednání VV, OKRR a OR organizační

zabezpečení soutěže POOD pro rok 2018
- stálé body jednání – viz příloha
- plán práce a akcí 2017 – viz příloha tohoto zápisu
Návrh usnesení: I. Schvaluje: 9. Plán práce včetně akcí OSH pro rok 2017
III. Ukládá: 60/16 Zveřejnit plán práce VV a základní terminář soutěží a
akcí pro rok 2017
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: starosta OSH
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

8) Diskuse
starosta OSH – v současné době probíhá podávání žádosti o dotaci k programu 8 na rok 2017
pro SDH – termín posunutý do 15. 12. 2017 – snížení členů do 18 let z počtu 20
na 12, potřebné informace na webových stránkách SH ČMS
člen VV – na dnešním jednání je malá účast
- zprávy – OORM - zamyslet se nad vedením a fungováním OORM společně s OSH
- ZH – ubývají členové aktivu ZH z důvodu, že SDH nejsou schopni
podávat návrhy na ocenění členům, kteří si ocenění zaslouží.
- vedoucí ORP – obdrželi všichni členové OR pozvánku na dnešní
jednání?
vedoucí OORP pozvánky nerozesílá
člen VV – člen OORP mi tvrdil, že o dnešním jednání VV neví
- OORR – žádám, aby udělala pořádek v rozhodčích. Na veřejnosti a při
pořádání akcí více dbát na úpravu stejnokroje.
- jednání VV – prosím všechny vedoucí OR, aby dodržovali stanovená

pravidla.
starosta OSH – ohledně ocenění ZH souhlasím s příspěvkem. Mrzí mě, že starostové okrsků
se nedokáží postarat o čelní funkcionáře SDH.
- OORM – pokusit se zveřejnit termín pouze pro provedení zkoušek kvalifikace
- složení inventarizační komise – p. Václav Sýkora, p. Pavla Kailová, p. Jaroslav
Kolář, p. Josef Zábran, p. Zdeněk Mráz. Inventura bude provedena na konci ledna.
člen OORM – divím se, že dnes ještě někdo chce pracovat s mládeží. Je to náročná práce,
pouze slyším, jak je OORM neschopná. Zaráží mě, že se na dnešním jednání VV
řeší 1-3 lidi, kteří si neudělají čas na školení OORM a obnovení zkoušek.
starosta OSH – šlo pouze o jedno přezkoušení pro VM, kteří by měli zájem o složení
kvalifikace a školení se nemůžou zúčastnit.
náměstek starosty OSH – člen VV, podle svých možností, by se měl zúčastnit
veškerých akcí, které pořádá OSH. Zúčastňují se stále stejní členové VV
- školení prevence v Přešticích – na OSH se nepřihlásil nikdo, školení bylo zrušeno.
Pak se dozvím od starosty okrsku, že měli o školení zájem.
vedoucí OOOR – ano, byla to moje chyba, nevěděl jsem, že je zapotřebí se přihlásit na
kancelář OSH. Školení se zúčastníme za týden v Nepomuku. Překvapilo mě,
že v seznamu preventistů z není napsaný nikdo z okrsku Horšice, přitom se
školení se zúčastnilo 6 lidí.
člen OORP – přihláška na školení preventistů byla vyvěšena na webových stránkách, jasně
jsem napsal, přihlásit se do středy na kancelář OSH.
- seznam preventistů z r. 2014 nemáme. Bude vyhotovena předběžná tabulka těch
lidí, kteří osvědčení obdrželi. Pokud se v tabulce někdo nenajde, bude mě
kontaktovat a já ho do tabulky doplním.
starosta OSH – je to o tom, že spolu musíme více komunikovat, o ničem jiným to není.
člen OORM – všichni s internetem nepracují, spíše bych zvolil variantu více komunikovat

se starosty okrsků.
starosta OSH – od ledna 2017 bude vyvěšen informační zpravodaj na webových stránkách
- komunikace se starosty okrsků – před rokem jsem žádal starosty okrsků o mailové
adresy a kontakty na představitele SDH. Ze 17 okrsků jsem obdržel informace
pouze od 3 okrsků. Komunikační věci se pokusíme vyřešit přes informační
zpravodaj. Souhlasím s členem OORM.
Návrh usnesení: I. Schvaluje: 10. Složení inventarizační komise
11. Návrhy na vyznamenání
II. Bere na vědomí: 1. Informace ke směrnici starosty SH ČMS č. 1
k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS
2. Informace k Metodickému pokynu č. 5 SH ČMS
k pořizování a výměně členských průkazů členů
SH ČMS
III. Ukládá: 61/16 Provedení inventury majetku OSH za rok 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: náměstek starosty
62/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na
vyznamenání
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: starosta OSH
IV. Jmenuje: 1. Členy inventarizační komise
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

9) USNESENÍ
I. Schvaluje
1. Program jednání
2. Zapisovatelku
3. Ověřovatele zápisu
4. Kontrolu úkolů
5. Vyhodnocení III. Shromáždění starostů SDH
6. Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí pro rok 2017
7. Odvolání p. Jaroslava Petříka a p. Jiřího Plachého z ORP a p. Václava Soukupa z ORR
8. Doplnění ORR o p. Vladimíra Vozku
9. Plán práce OSH včetně akcí OSH pro rok 2017
10. Složení Inventarizační komise
11. Návrhy na vyznamenání

II. Bere na vědomí
1. Informace ke směrnici starosty SH ČMS č. 1 k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS
2. Informace k Metodickému pokynu č. 5 SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů
členů SH ČMS
3. Hodnocení práce VV a OR OSH

III. Ukládá
05/16 Doplnit dokumentaci OR ze soutěží, akcí a jednání ORM.
Termín:17. 1. 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: 6. 1. 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 soutěž PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže OSH pro
další období
Termín: 30. 5. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORP, Vedoucí OORM

59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OORP
60/16 Zveřejnit plán práce VV a základní terminář soutěží a akcí pro rok 2017
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH
61/16 Provedení inventury majetku OSH za rok 2016
Termín: 31. 1. 2017
Zodpovídá: Náměstek starosty OSH
62/16 Zpracovat podklady pro schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 13. 12. 2016
Zodpovídá: Starosta OSH

IV. Jmenuje: 1. Členy inventarizační komise

10) Závěr
Starosta OSH – všem děkuji za účast na jednání VV, OKRR a OR OSH a děkuji za

odvedenou práci v roce 2016. Zároveň poděkujte všem Vašim rodinným
příslušníkům a členům SDH. Do roku 2017 Vám přeji pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.
Zapisovatelka: pracovnice kanceláře OSH
Ověřovatel zápisu: člen VV
člen VV
Starosta OSH Pj

