Zápis
z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 27. června 2017 od 16:00 hod
na kanceláři OSH Plzeň - jih

1) Zahájení
Starosta OSH – přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00 hod
- předložil program jednání dle pozvánky, podklady z úseku OORM (školení
VM,ZPV), které nejsou samostatným bodem jednání, budou projednány v bodě
10. Diskuse
- nejsou připomínky, ani doplnění programu
– omlouvám se, ale nestačil jsem překontrolovat a rozeslat ověřovatelům zápis
z jednání VV 22. května 2017. Co nejdříve dám toto do pořádku.
Omluveni: dle presenční listiny
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka:
Ověřovatelé zápisu:
Návrh usnesení: I. Schvaluje 1. program jednání
2. zapisovatelku
3. ověřovatele zápisu
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

3) Kontrola usnesení
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Samostatný bod jednání

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
57/16 Zabezpečit návrhy na vyhodnocení soutěže PO očima dětí a vyhodnocení Ligy mládeže
OSH pro další období – koncepce
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
vedoucí OORM
vedoucí OORP – omlouvám se, návrh (koncepci) na vyhodnocení Ligy mládeže a soutěže
POOD jsem na dnešní jednání VV nepřipravil, nepochopil jsem zadání
z posledního jednání VV. Připravoval jsem jednorázovou akci, ne
dlouhodobou koncepci.
- na květnovém jednání VV jste obdrželi pozvánku, návrh rozpočtu a komentář
k tomuto vyhodnocení. Místo konání, ocenění účastníků a kolektivů, občerstvení
ano či ne? Byl to pouze návrh.
Starosta OSH – bylo řečeno tyto materiály opravit podle připomínek a předložili na dnešním
jednání VV.
vedoucí OORP – nevím o připomínkách, z pracovních důvodů jsem se nemohl zúčastnit
květnového jednání VV.
Starosta OSH – připomínky jsou k ocenění a občerstvení
vedoucí OORP – VV byly předloženy návrhy k diskusi.
Starosta OSH – na dnešním jednání VV měla být předložena pozvánka připravena k odeslání
a konečná verze pro zabezpečení hasičského dne pro mládež.
vedoucí OORP – VV byl předložen návrh pro rok 2017 k projednání.

Starosta OSH – na dnešním jednání VV měly být dopracované dokumenty, VV občerstvení
navrhuje, dále jsme odsouhlasili poukázky, medaile, poháry, ozvučení,
vystoupení mladých hasičů z SDH Želčany.
zástupce OORM – nezúčastnil jsem se obou jednání OORM a OORP OSH Plzeň – jih.
Z materiálů jsem nevyčetl nic o občerstvení.
Starosta OSH – na začátku jsem se omluvil ohledně zápisu z 22. května 2017.
zástupce OORM – na posledním jednání OORM došlo k určitým úpravám v materiálech.
Pokud chceme občerstvení, tak se dnes odsouhlasí a nebudeme vracet
materiály k dopracování zpět OORM a OORP. Od začátku roku řešíme
jednu pozvánku. VV je nad OORM a OORP.
Člen VV – souhlasím se zástupce OORM, z předešlých jednání VV Vám vedoucí OORM
podává mylné informace. Vůbec nejde o zápis z jednání VV, ale jak Vám vedoucí
OORM informace přenese.
Náměstek starosty – vedoucí OORM nám slíbila, že druhý den po jednání VV zjistí informace
o možném občerstvení v kulturním domě Šeříkovka. Informace
nemáme žádné.
Náměstek starosty – navrhuji předělat všechny podklady a pak je možné podklady schválit od
VV, už několikrát jsme se spálili.
Vedoucí OORP – dnes se odsouhlasí pozvánka a místo konání. Informace, které jsem dostal
od vedoucí OORM, místo konání (KD Šeříkovka) se VV moc nelíbí. Je důležité
pozvánku rozeslat co nejdříve.
Starosta OSH – VV s místem konání problém neměl
Člen VV – od vedoucí OORM je všechno řečeno obráceně.
Starosta OSH – dnes odsouhlasíme pozvánku a zbylé podklady na příštím jednání VV. Na
začátku srpna OSH rozešle písemnou formou pozvánku a poděkování
oceněným. Kolektivům SDH se elektronicky rozešle pozvánka a žádost o max.

20 fotografií pro přípravu prezentace. Zjistím informace o občerstvení,
pronájmu a na příštím jednání VV se domluvíme. Prezentace si zajišťují
jednotlivé OR samostatně.
vedoucí OORP – mám informace od vedoucí OORM, že se prezentace mají předložit VV ke
schválení do 2. 10. 2017.
Starosta OSH – VV nebude schvalovat prezentace, toto vyžadovala vedoucí OORM. Pouze
jsme chtěli vědět, jak si prezentaci představuje.
Člen VV – ať jednáme na VV s vedoucí OORM o čemkoli, k ostatním se dostanou opačné
informace.
Starosta OSH – věcné ceny pro vyhodnocení soutěže PO očima dětí zajistí p. Vozka společně
s OSH Plzeň – jih
zástupce OORM – vyhodnocení Ligy MH a soutěže POOD zástupce SDH Oplot moderovat
nebude.
Změna termínu pro zpracování koncepce je březen 2018
59/16 Zabezpečit soutěž PO očima dětí pro rok 2017
Termín: 2. 11. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
Úkol průběžně plněn, trvá
01/17 Zpracovat revize směrnic dle schváleného harmonogramu
Termín: 31. 10. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
Vedoucí OOOR
Úkol průběžně plněn, předloženy směrnice Soutěž mezi SDH a okrsky, rozdělení finančních
prostředků a vyznamenání.
03/17 Zabezpečit okrsková 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
Samostatný bod jednání
05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
Úkol průběžně plněn
16/17 Zabezpečit okresní kolo hry Plamen dle schváleného OZ
Termín: 27. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM
Samostatný bod jednání

22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro mládež – vyhodnocení Ligy
mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
vedoucí OORM
Dodány počty kolektivů a poděkování za účast – prevence do 31. 7. 2017
23/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 30. 5. 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 – požádal vedoucího OOOR o komentář k přiloženým směrnicím
- Soutěž mezi SDH v rámci OSH Plzeň – jih
- Finanční podpora okrsků v rámci OSH Plzeň – jih
- Udělování ocenění v rámci OSH Plzeň – jih
- změny jsou zvýrazněny červeně – dané směrnice jsou přílohou tohoto zápisu

I.

Schvaluje
5. Směrnice – Soutěž mezi SDH, Finanční podpora okrsků a Udělování ocenění

Hlasován: pro 10
zdržel se 0
proti 0

5) Výměna členských průkazů
Starosta OSH – v současné době máme zhotoveny nové členské průkazy na SH ČMS ( dle
Objednávek), na kanceláři OSH probíhá tisk člen. průkazů bez fotografie.
- stávající člen. průkazy a přihlášky potvrzené razítkem OSH platí po dobu, než se
vydají nové člen. průkazy (děti do 18 let musí mít fotografii).

II. Bere na vědomí
1. Stav výměny členských průkazů

Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

6) Vyhodnocení okresního kola v Ps
Starosta OSH – prosím o komentář vedoucího OORR
vedoucí OORR – podklady jste všichni obdrželi, veškerá dokumentace je zpracována
- Zpráva o soutěži v požárním sportu (viz příloha)
- soutěž proběhla standartním postupem, až na družstva z SDH Želčany (kategorie
muži a ženy) s nimiž se řešily přestupy
- zástupce SDH Želčany doložil nějakou komunikaci s pracovníkem kanceláře SH
ČMS, který mu potvrdil, že nemusí mít přestup
Starosta OSH – jedná se o pracovníka našeho SH ČMS na úseku represe a soutěží, který

nemá žádné rozhodovací právo, hovořil jsem s ředitelem kanceláře SH ČMS
vedoucí OORR – obdržel jsem mail od ředitele kanceláře SH ČMS, který napsal
- SDH Želčany měly mít hotovy přestupy – vyznačeno na
přihlášce, v dokumentaci i v reakci na pojednání o okresním kole v Ps od
zástupce SDH Želčany, které jste všichni obdrželi na dnešní jednání VV
- od SDH Želčany předpokládám vrácení cen a poukazů, následně předáno SDH dle
umístění v soutěži
- dále byl nedostatek rozhodčích (máme cca 63 rozhodčích, zúčastnilo se 16,
omluveno 13)
- velké poděkování SDH Přeštice za organizační zabezpečení
Starosta OSH - pro rok 2018 navrhuji, aby v termínech okresních soutěží se nepořádaly jiné
soutěže
- v září 2017 vedení OSH připraví návrh plánu práce pro rok 2018, včetně soutěží
- vyúčtování okresního kola v Ps bude odesláno v měsíci 7/2017 po doručení výpisu
z banky, celkem vynaloženo 15.250,-Kč (vlastní zdroje 5.050,-Kč), částka hrazená
z dotace činní 10. 200,-Kč – podklady součástí zápisu
- do formuláře prosím vedoucí OORR o doplnění zhodnocení pořádané akce
- žádám Vás o vyjádření ohledně nedodaných přestupů u SDH Želčany – diskuse
- do soutěže jsme družstva pustili, nebyla možnost ověřit si správnost ohledně
přestupů, obdrželi ceny, ale nechci, aby tento podvod nebyl potrestán
- budu o tom informovat ve zprávě na V. Shromáždění představitelů SDH
Dále VV projednal: Pojednání o okresním kole v Ps od zástupce SDH Želčany – viz příloha
tohoto zápisu.
Stanovisko OORR na pojednání o okresním kole v Ps – viz příloha
tohoto zápisu.
- bylo provedeno seznámení VV s pojednáním člena SDH Želčany a odpovědí OORR

I. Schvaluje
6. Vyhodnocení okresního kola v Ps
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

7) Vyhodnocení okresního kola hry Plamen
Starosta OSH – od člena SDH Želčany jsme opět obdrželi pojednání o okresním kole hry
Plamen
- VV schválil, že veškerá vyhodnocení budou předložena písemně, od vedoucí

OORM jsem vyhodnocení hry Plamen, které projednala OORM neobdržel
Náměstek starosty – jednání OORM se nekonalo, tudíž se vyhodnocení neprojednalo
Člen VV – nyní se vyjádřím k pojednání okresního kola hry Plamen a Ps, obou soutěží jsem
se zúčastnil
- členy VV seznámil s některými body z pojednání o okresním kole hry Plamen,
vysvětlil důvod o zakoupení dvou tunelů CTIF (zapůjčení překážek od OSH Plzeň –
sever na přání vedoucí OORM ) – viz zápis z jednání VV dne 4. 4. 2017
- podle člena SDH Želčany všichni (VV, OORM ) děláme všechno špatně, pouze on
dělá všechno dobře
- zúčastním se krajského kola v Ps, klasické soutěže a budu hodně zvažovat, jestli
neodejdu z funkcí v OORR a VV, buď na V. Shromáždění představitelů SDH
nebo vydržím do konce volebního období, řekl jsem to i na OORR. Můj čas je
drahý, a jestli se něco nezmění, já v tomto dál pokračovat nebudu.
Starosta OSH – z pojednání je kritizováno OZ, povrh hřiště atd.
- okresní kolo pro rok 2018 - navrhuji zadat SDH Želčany včetně zpracování a
předložení OZ OORM a následně zabezpečit okresní kolo hry Plamen
- bylo provedeno seznámení s pojednáním od člena SDH Želčany
Starosta OSH – žádám zástupce OORM, aby s tímto pojednáním seznámil OORM, která předá
VV písemné vyjádření do 29. 8. 2017
- poděkování SDH Nepomuk – dobrá úroveň zabezpečení okresního kola hry
Plamen
- mrzí mne odvoz překážek (3 týdny po soutěži 26. 6. 2017) z HZS Nepomuk
Náměstek starosty – komunikace vedoucí OORM s SDH Nepomuk – žádná
- stanovisko OORR – přečetl zprávu, která je přílohou tohoto zápisu
Starosta OSH – pokud od II. pololetí nebudou dané věci předkládány VV písemně, nebudou
projednány

Návrh usnesení:

I.

Schvaluje

7. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen
Hlasování: pro 10
zdržel se 0
proti 0

8) Vyhodnocení Ligy mládeže ročník 2016 - 2017
Starosta OSH – vyhodnocení není dokončeno, bod 29/16 Zabezpečit Ligu mládeže – termín
posunout na 29. 8. 2017 – jednání VV, na kterém bude předloženo vyhodnocení
okresního kola Ligy mládeže
vedoucí OORP – zúčastnil jsem se dvou mimořádných společných jednání ( OORM, OORP )
odkud jsem si odnesl několik poznámek
- na základě toho, že většina členů OORM trpí nepřekonatelnou nevraživostí k VV,
navrhuji, abychom na dnešním jednání VV odvolali OORM včetně vedoucí OORM.
- na jednání VV dne 29. 8. 2017 jmenovat nové složení OORM
- z mého pohledu přetekl pohár ve všech směrech, rozkolem mezi VV a OORM je
poznamenán veškerý chod OSH Plzeň – jih
- neustálé porušování rozhodnutí VV
Náměstek starosty – souhlasím, musí se to už vyřešit, rád bych, aby v OORM pracovali lidé,
kteří tuto práci chtějí dělat, a bude na ně spolehnutí
- VV se zúčastní školení VM a podá vysvětlení k dané situaci
Starosta OSH – VV uděluje důtku vedoucí OORM pro neplnění povinností a nerespektování
usnesení VV
- VV odvolat členy OORM k 30. 6. 2017

III. Uděluje důtku
1. vedoucí OORM pro neplnění povinností a nerespektování usnesení VV

IV. Odvolává
1. Členy odborné rady mládeže k 30. 6. 2017

9) Rozdělení dotací OSH Plzeň - jih
Starosta OSH – obdrželi jste materiály k rozdělení dotací od KÚ (dotace 484.300,- Kč)
- přednesl komentář k návrhu rozdělení dotací – viz příloha

I.

Schvaluje

8. Rozdělení dotací

V. Ukládá
28/17 Zpracovat rozdělení dotace pro mládež a prevenci
Termín: 31. 7. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH, vedoucí
OORP a
zástupce OORM

10) Diskuse
Starosta OSH – dokument „Přehled o majetku a závazcích“ SDH – termín odevzdání do 31. 5.
2017
- informoval členy VV, které SDH tento dokument doposud neodevzdaly (dle okrsků
- seznam pojištěných VM – viz příloha
- návrh organizace zabezpečení aktivu ZH, dne 12. 8. 2017 v Přešticích – viz příloha
- návrh rozpočtu okresního kola v Ks 3. 9. 2017 v Dobřanech – viz příloha
- OZ, pozvánka na školení VM dne 16. 9. 2017 – chybí podpis garanta – viz příloha
Náměstek starosty – zpracuji a rozešlu OZ
Starosta OSH – příprava dokumentů k registraci OKRR do spolkového rejstříku
- od starosty SDH Spálené Poříčí podepsaný zápis z IV. Shromáždění představitelů
SDH, konaného dne 18. 3. 2017 v Jarově

- jednání VV KSH – nedůvěra k OSH Plzeň – jih ohledně zabezpečení MČR
- děkuji za dárek k mému životnímu jubileu, moc si toho vážím
Člen VV – na webových stránkách chybí zápisy z jednání VV
vedoucí OORP – nebylo by možné zápisy zpracovat dříve a včas rozeslat členům VV?
Starosta OSH – zápis bude rozeslán s pozvánkou
Člen VV - jednání VV věnujeme spoustu času, jsem rád za účast zástupce OORM. Spousta
věcí zde byla vysvětlena.
Náměstek starosty – zpracuji návrh OZ hra Plamen pro rok 2017 – 2018 k předložení na
jednání VV 29. 8. 2017
- žádám o peněžní příspěvek - radiostanice 6 ks
Vedoucí AZH – dne 14. 6. 2017 se uskutečnil zájezd hasičů – celkem 31 lidí, z toho 10 ZH
- navštívili jsme hornické muzeum v Příbrami, zámek v Březnici a ve Lnářích, poseděli
jsme v pohostinství v Železném Újezdě
Starosta OSH – bude svolána OORM

I.

Schvaluje

9. Setkání ZH
10. Rozpočet pro okresní kolo Klasické soutěže
11. Seznam VM pro pojištění odpovědnosti
12. Zrušení objednávky stadionu pro konání M ČR v roce 2018
13. Návrhy na ocenění

II.

Bere na vědomí

2. Registraci OKRR
3. Informace k zájezdu ZH

V.

Ukládá

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

25/17 Zabezpečit setkání ZH
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: Vedoucí AZH
26/17 Provedení korektur schválených směrnic
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: Náměstek starosty

29/17 Zabezpečit pojištění VM na odpovědnost za škody u HVP a.s.
Termín: 20. 7. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
30/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 20. 7. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH

11) Usnesení
I.

Schvaluje
1. Program jednání
2. Zapisovatelku
3. Ověřovatele zápisu
4. Kontrolu úkolů
5. Směrnice – Soutěž mezi SDH, Finanční podpora okrsků a Udělování ocenění
6. Vyhodnocení okresního kola v Ps
7. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen
8. Rozdělení dotací
9. Setkání ZH
10. Rozpočet pro okresní kolo Klasické soutěže
11. Seznam VM pro pojištění odpovědnosti
12. Zrušení objednávky stadionu pro konání M ČR v roce 2018
13. Návrhy na ocenění

II. Bere na vědomí
2. Stav výměny členských průkazů
3. Registraci OKRR
4. Informace k zájezdu ZH

III. Uděluje důtku
1. Vedoucí OORM pro neplnění povinností a nerespektování usnesení VV

IV. Odvolává
1. Členy odborné rady mládeže k 30. 6. 2017

V. Ukládá
29/16 Zabezpečit Ligu mládeže OSH Plzeň - jih ročník 2016 - 2017
Termín: 29. 8. 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: březen 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
05/17 Zabezpečit okresní kolo Klasické soutěže dle schváleného OZ
Termín: 3. 10. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORR
22/17 Předložit finální verzi Zabezpečení hasičského den pro mládež – vyhodnocení Ligy
mládeže a soutěže PO očima dětí.
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORP
vedoucí OORM
24/17 Předložit schválené směrnice Shromáždění představitelů SDH
Termín: 25. 11. 2017
Zodpovídá: Vedoucí OOOR
25/17 Zabezpečit setkání ZH
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: Vedoucí AZH
26/17 Provedení korektur schválených směrnic
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: Náměstek starosty
27/17 Projednat v OORM Pojednání člena SDH Želčany a předat VV vyjádření
Termín: 29. 8. 2017
Zodpovídá: vedoucí OORM

28/17 Zpracovat rozdělení dotace pro mládež a prevenci
Termín: 31. 7. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH,
Vedoucí OORP
a zástupce OORM

29/17 Zabezpečit pojištění VM na odpovědnost za škody u HVP a.s.
Termín: 20. 7. 2017
Zodpovídá: Starosta OSH
30/17 Zpracovat schválené návrhy na vyznamenání
Termín: 20. 7. 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:

