
Z Á P I S 
z jednání mimořádného výkonného výboru KSH Plzeňského kraje, 

konaného dne 30. ledna 2014 v zasedací místnosti OSH Plzeň – sever, 
Pobřežní ul. 17, Plzeň 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Sladký, p. Veith, p. Lukeš, p.Moravec, p. Bucifal 
Hosté: p. Hulec, p. Kumpán 
 
Program jednání: 

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola usnesení z VV KSH ze dne 4. 11. 2013  
3) Kontrola usnesení z VIII. Shromáždění představitelů OSH ze dne 26. 11. 2013 
4) Příprava IX. Shromáždění představitelů OSH 
5) Organizační záležitosti 
6) Usnesení 
7) Závěr 

 
Ad 1) zahájení 
Jednání zahájil a řídil pověřený starosta KSH p. František Hanus. V úvodu navrhl jako 
zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele p. Svobodu a p. Jůzka. Přítomnými 
členy VV schváleno. Jednání bude nahráno na digitální záznamník, po skončení jednání má každý 
možnost si nechat nahrávku překopírovat na flasch disk. 
 
Ad 2) kontrola usnesení z VV KSH ze dne 4. 11. 2013  
p. Černý vznesl námitku, že tento zápis nemá.  
p. Hanus – poslední VV byl svolán na 26. 11. 2013, z tohoto jednání není zápis 
p. Černý – VV KSH se nekonal z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů, a tak není 
třeba dělat žádný zápis 
p. Hanus – souhlasí, ale je třeba udělat aspoň stručný zápis, proč se jednání neuskutečnilo 
p. Foldová – vysvětlila, proč do dnešního dne není opravený a doplněný zápis z jednání VV ze 
dne 4. 11. 2013, zápis je ověřen pouze p. Jůzkem, nikoliv p. Zuberem, který provedl úpravy jak 
formálního tak i věcného charakteru (zápis má 15 stránek !!!) a vzhledem k časové tísni se 
nedostala k úpravě zápisu, s doplněním souhlasí, je ochotna všem tento zápis nakopírovat 
p. Sladký – podotýká, že tento zápis, s úpravami p. Zubera, máme všichni na e-mailu, není třeba 
jej kopírovat 
p. Hanus: 
- bod 16/07 – p. Zuber žádá, aby tento bod a v návaznosti bod 03/08 byly z usnesení vyjmuty, 
nadále si tuto problematiku povede ve své režii, nebude to dělat dál pod hlavičkou VV KSH PK 
- oba zmiňované body budou vyškrtnuty – souhlasí všichni přítomní členové VV 
- bod 14/12 a 15/12 – p. Hanus uvádí, že zatím nebyla předána p. Černým kompletní 
dokumentace KSH ( účetnictví, smlouvy, apod. ), a jako nejzazší termín předání byl dohodnut 
datum 17. 2. 2014, dále p. Jůzek řekl, že dnes fyzicky dokumenty ke statutu expozice a smlouvu 



na přebírání exponátů nemá u sebe, termín splnění po diskusi posunut na 28. 2. 2014 s tím, že    
p. Jůzek všem členům VV tyto materiály pošle předem 
- bod 11/13 – nesplněno, Ing. Dlouhý řekl, že zatím všechno jako KKRR nemají, po diskusi 
schváleno všemi přítomnými členy VV prodloužení splnění tohoto bodu do 28. 2. 2014 
- bod 21/13 – pojištění exponátů v Chotěšově – je třeba určit ceny alespoň odhadem. Námitka   
p. Černého, že není smlouva mezi KSH a těmi, kdo exponáty zapůjčili, pojištění není hotovo, 
nejsou stanoveny ceny, podle něj v expozici vlastně nic není. 
- p. Hanus - většina exponátů ( cca 90% )je ve vlastnictví p. Jůzka, je nutné zpracovat přesný 
seznam s ohodnocením všech uložených exponátů, je také třeba připravit smlouvu na 
odpovědnost v souvislosti s tím, kdyby se tam třetím osobám „něco“ stalo, dále upozornění od 
Ing. Dlouhého, kdo zaplatí odborné ohodnocení exponátů, splnění tohoto bodu do 28. 2. 2014 
schváleno všemi přítomnými. 
- bod 22/13 konečné pojištění expozice bude realizováno po zpracování všech dokumentů          
( smlouvy, odborné posudky, ocenění ) do 31. 3. 2014, zodpovídá p. Hanus 
- 29/13 – jednání se z důvodu nedostatečného počtu členů VV neuskutečnilo, p. Černý namítá, 
že není třeba dělat zápis z něčeho, co se nekonalo – po diskusi mezi p. Černým a p. Hanusem 
návrh, aby dnes VV přijal usnesení, že se jednání VV KSH dne 26. 11. 2013 nekonalo pro malou 
účast ( cca 5ti členů ) – přítomnými členy VV odsouhlaseno 
- p. Černý navrhuje, aby zápis z VV KSH, 4. 11. 2013, byl upraven a všem odeslán, uloženo 
bodem 1/14 p. Hanusovi a p. Foldové, aby zápis byl opraven a upraven a všem členům VV 
odeslán současně se zápisem z dnešního jednání 
 
Ad 3) kontrola usnesení z VIII. Shromáždění představitelů OSH ze dne 26. 11. 2013  

- po přečtení a jednotlivým drobným připomínkám konstatováno, že všechny body 
usnesení jsou splněny  

 
Ad 4) příprava IX. Shromáždění představitelů OSH 
p. Hanus – i když je tento bod napsán na dnešní pozvánce, vzhledem k dalším organizačním 
záležitostem, a tak jak vše vyplyne z dnešního jednání, budeme o přípravě IX. SP OSH konkrétně 
jednat až na konci února či začátkem března na jednání VV KSH – přítomnými členy VV KSH 
odsouhlaseno 
 
Ad 5) organizační záležitosti 
p. Hanus: 
- informoval o akci na KÚ PK, kde byl přítomen na vyhlášení soutěže Recyklujte s hasiči, nejlepší 
sbor v našem kraji SDH Milínov, okres KT, účast se starostkou sboru a náměstkyní                    
p. Hošťálková, sbor obdržel finanční částku ve výši 5tis. Kč 
- jednání s p. Černým ohledně převzetí materiálu a dalších věcí kanceláře KSH, společné jednání 
s KKRR, byly předány razítka a rovněž se převzalo osobní auto, které bylo deponováno do 
skladu ve Starém Plzenci ( vozidlo nemá TK ) – vše je zaznamenáno v zápise KKRR. Vozidlo je 
nepojízdné, oprava cca 30tis. Kč, je na nás, co s autem uděláme, jako pověřený starosta nemá 
k dispozici žádnou smlouvu o převodu auta s KÚ PK, zda můžeme jako KSH auto převést na 
další subjekt nebo prodat. Dnes nemusíme rozhodnout – je třeba o všem diskutovat, názor je, že 
auto KSH nepotřebuje. 



p. Dlouhý – upozorňuje na to, aby se vozidlo nechalo prohlédnout, může vzniknout problém se 
zaplacením předběžné technické prohlídky 
p. Černý – souhlasí s tím, aby auto bylo prohlédnuto v autorizovaném servisu, auto vlastní KSH 
od roku 2009 
p. Kalčík – podle toho, jak bude prohlídka nákladná, rozhodneme při dalším jednání 
p. Jůzek – navrhuje, že vozidlo převeze do AUTO CB, kde nám provedou kontrolu technického 
stavu vozidla 
p. Hanus: 
- uložíme p. Jůzkovi, aby zařídil technickou kontrolu vozidla do 28. 2. 2014 a na dalším jednání 
rozhodneme, jak s vozidlem bude dál nakládáno ( ukládá pod bod 2/14 ) 
- 17. ledna se sešla inventarizační komise ve složení Hanus, Černý, Volejník, Jůzek, Dlouhý, 
proběhla kontrola stavu majetku KSH, stavu pokladny a běžného účtu KSH 
zjištěno: chybí 20 ks reflexních vest, ostatní materiál je v pořádku 

- zatím neproběhla fyzická kontrola 2 ks PPS 12 a 3 ks plovoucích čerpadel – je třeba v co 
nejkratší době provést fyzickou kontrolu na PS v Nýřanech, doporučení, abychom tento 
MTZ např. převedli na jiný subjekt, pro KSH je to materiál nepotřebný 

- stav na běžném účtu k 31. 12. 2013 je 59.265,38 Kč a stav pokladny 1.005,- Kč – 
k pokladně dodává, že nad tuto sumu obdržel částku 2.616,- Kč což jsou finance na 
vyplacení cestovních náhrad, které jsou uvedeny v účetnictví KSH k prosinci 2013           
( „cesťáky“ za dopravu na jednání VV a OR ) 

- nejsou vyplaceny cesťáky na krajské soutěže, peníze byly odeslány na účty příslušných 
OSH, dotaz p. Volejníka na nesrovnalosti ve vyúčtování OSH Klatovy, toto prověří 
KKRR, p. Volejník říká, že peníze přišly na účet OSH KT bez seznamu, jak komu peníze 
rozúčtovat 

- p. Hanus doporučuje, aby se tento problém do budoucna neopakoval, pro příště tyto 
náhrady vyplácet na místě konání např. soutěže nebo jednání, vedoucí OR si toto budou 
tzv. hlídat 

- informace o došlých fakturách od OSH PJ, RO a DO na zajištění reklamní akce 
Roadschow, které není z čeho proplatit, protože na účtu KSH nejsou finanční prostředky, 
ptá se, zda KSH tyto prostředky fakturovalo dle mandátní smlouvy s reklamní agenturou   
( 150tis. Kč ) – p. Černý odpovídá, že faktura byla odeslána koncem roku 2013 

- dále navrhuje, že KSH výše zmíněné faktury zatím neproplatí, až budou finance na účtu 
KSH můžeme postupně faktury proplatit 

- p. Černý potvrzuje, že hovořil s reklamní agenturou, která potvrdila, že finance budou na 
účet KSH do konce ledna odeslány 

- OSH, která zatím nefakturovala, dodají urychleně faktury, nejpozději do 28. 2. 2014  
- p. Foldová se dotazuje, že v průběhu roku bylo slíbeno, že z KSH přijde doporučení, jak 

fakturu vystavit, neptala se, je to chyba OSH PS 
- další požadavek k proplacení za 3. a 4. čtvrtletí ve výši 8tis. Kč jako náklady na služby dle 

smlouvy mezi OSH PJ a KSH PK  
- dlužná částka ve výši 394,- Kč FA 9/2013, účtované medaile sv. Floriana MěSH Plzeň-

město – kopie faktury předána k vyřízení p. Malinovi 
p. Hanus – žádá, aby veškeré požadavky byly posílány na poštovní adresu : František 
Hanus, 331 62 Manětín č. 68, nutné věci lze posílat na e-mail: oshps@oshps.cz 
 



p. Hanus 
-  navrhuje, dodatečně schválit inventarizační komisi ve složení: p. Hanus, Černý, Dlouhý, Jůzek a 
Volejník – všemi přítomnými členy VV schváleno 
- změna sídla a podpisových vzorů k účtu, zatím sídlo KSH zůstane stejné ( Jetelová 2 ), do 
dnešního dne předané písemnosti budou uloženy na adrese pojišťovny HVP, a.s. Purkyňova     
ul. 27, Plzeň 
- podpisový vzor bude změněn – je třeba vše urychleně vyřešit 
p. Černý 
- podpisové vzory byly tři ( starosta a náměstkové ), vždy podepisovali dva a bez razítka 
p. Frost 
- podotýká, aby si podpisový vzor udělal pouze p. Hanus 
p. Hanus 
- odmítá a navrhuje podpisový vzor pro p. Foldovou – odmítá, je navržen p. Jůzek: při změně 
podpisového vzoru budou prozatím dva – p. Hanus a p. Jůzek 
p. Foldová  
- upozorňuje na organizační problémy se zřízením a odebráním podpisových vzorů, je potřeba, 
aby p. Hanus měl v ruce smlouvu s Poštovní spořitelnou, a.s. 
p. Hanus 
- informuje, že je připravena smlouva s ústředím SH ČMS na vedení účetnictví KSH za 3tis. Kč 
ročně, všemi přítomnými členy VV schváleno 
- dotaz p. Černého, kdo bude doklady pro Prahu připravovat, p. Hanus odpovídá, že se 
pracovník KSH řeší 
- dopis od starosty Ing. Richtera směrem k hejtmanům krajů ohledně změny agentury v soutěži 
Recyklujte s hasiči, obrací se na OSH, aby s novou agenturou nepodepisovali žádné smlouvy 
- bylo požádáno o přijetí na Hejtmanství PK, vzhledem k možnému čerpání dotací směrem ke 
Krajskému SH, navrhuje, aby na tomto jednání byli přítomni další členové VV, nikdy jsem nikam 
nechodil sám a dělat to nebudu! 
- účetnictví 2013 bude tzv. překlopeno do podvojného účetnictví, aby byla stejná účtová osnova 
s naším ústředím, žádá p. Černého o připravení všech účetních dokladů 
p. Černý  
- upozorňuje, že daňové přiznání KSH vždy dělalo ústředí a účtová osnova byla stejná jako na 
ústředí 
p. Kumpán 
- upozorňuje na to, že účtová osnova má čísla účtů pro OSH, KSH i ústředí a je jasné, které účty 
může používat daný subjekt 
p. Hanus 
- žádá p. Černého o stanovení termínu předání účetních dokladů – termín bude domluven 
telefonicky v průběhu příštího týdne 
p. Černý 
- upozorňuje, že je v kanceláři OSH PJ nová pracovnice a on není denně přítomen v kanceláři 
p. Hanus 
- předložený banner, který nechalo vyrobit KSH je bohužel s hrubou chybou ( SLEZKA – místo 
SLEZSKA ), je třeba jej nechat opravit, p. Černý prověří objednávku na výrobu banneru, další 
diskuse, že každé OSH by mělo takový banner vlastnit, protože akce jsou spolufinancovány 



Plzeňským krajem, nikdo jej nechce, každé OSH má reklamu Plzeňského kraje zajištěnu vlastními 
bannery 
p. Hanus 
- k předloženým vyznamenáním navrhuje, aby byla hodinu před konáním VV zkontrolována                
p. Svobodou a p. Lukešem 
p. Svoboda 
- nesouhlasí s tím, aby jezdil dříve, nemůže zaručit, zda je vše v pořádku, dnes tzv. vyřadil asi 6 
návrhů ( KT, PS ), vráceny k dopracování příslušným OSH 
- ostatní předložené návrhy schváleny 
p. Frost 
- upozorňuje, že návrhy na vyznamenání by měly být předkládány vypsané v PC 
p. Hanus 
- vyzývá přítomné členy VV k doplnění kontaktů do připravené tabulky 
p. Černý 
- dotaz, kdy se uskuteční změny podpisového vzoru 
p. Hanus 
- pochopitelně, že je třeba to uskutečnit co nejdříve, jakmile přijde výpis za leden, telefonicky se 
domluvíme a vše se vyřeší 
p. Květoň 
- žádá o možnost zajištění prostor k fyzickému vyhodnocení krajského kola soutěže PO očima 
dětí, dále kdo zajistí nákup cen – doporučeno, aby si ORP připravila rozpočet, dále vyzývá 
k tomu, aby byli členové VV nápomocni k vyhledání vhodného termínu a místa ke krajskému 
vyhodnocení soutěže PO očima dětí s předáním drobných dárků 
p. Hanus 
- podal informaci za vedoucího KORM, který byl z dnešního jednání řádně omluven, termíny 
krajských akcí KORM – 31. 5. krajské kolo DOROST, Městský stadion v Plzni, 13. 15. 6. krajské 
kolo PLAMEN ve Všerubech, 23. – 25. 5. BAMBIRIÁDA v Chvojkových sadech v Plzni a 13. 9. 
setkání PŘÍPRAVEK v Sušici, jednání KORM bude 12. 2. v zasedací místnosti OSH PS 
p. Volejník 
- dotaz, kde jsou zásahové obleky pořízené v roce 1997 společně s plovoucími čerpadly 
p. Černý 
- o žádných zásahových oblecích neví, doporučuje, aby se p. Volejník zeptal na svém OSH toho, 
kdo se o toto zajímá, čerpadla přišly na KSH za starostování p. Mužíka, o pracovních 
stejnokrojích nic neví, veškerý majetek, který KSH obdržel, byl uskladněn na PS Plzeň – střed 
s možností zapůjčení na všechny okresy 
p. Hanus 
- rovněž říká, že o zásahových oblecích nic neví, jedno plovoucí čerpadlo bylo deponováno i u 
SDH Manětín 
- dále se vrací ještě k vyznamenání, na KSH je cca 30 medailí sv. Floriana, diplomy žádné 
p. Zuber 
- dotaz na to, proč je na pozvánce na dnešní jednání podepsán p. Hanus jako pověřený starosta, 
upozorňuje na to, abychom se nedostali do nějakých problémů – např. při novém podpisovém 
vzoru – odpovězeno, že se doloží usnesení Shromáždění představitelů OSH, kde je napsáno, že 
SP OSH pověřuje p. Hanuse vedením KSH Plzeňského kraje ( viz usnesení z 26. 11. 2013 ) 



- p. Foldová podala informaci, že jsme všechny OSH i KSH obdrželi dopis od starosty SH ČMS 
k návrhům na vyznamenání s důrazem na dodržování nového Statutu vyznamenání 
p. Hulec 
- potvrzuje, že mnohé sbory tento Statut nedodržují, výkonný výbor ústředí vyřadil mnoho 
návrhů, vůbec je neprojednával a vrátil k přepracování 
- na VV se hodnotila činnost všech našich nadací a škol 
- VV ústředí rozhodl, že Stanovy se měnit nebudou, Sněmu starostů v dubnu v Přibyslavi budou 
předloženy Stanovy doplněné v souladu s NOZ, pracují na všem právníci, kdo tento návrh bude 
chtít, lze jej obdržet v elektronické podobě od p. Foldové 
- budou se dělat důrazná opatření k programu centrální evidenci dat 
- projednával se 19. reprezentační ples SH ČMS, který bude 1. 3. v Benešově 
- hospodaření SH ČMS je v souladu s rozpočtem, FIRE EDIT je také v dobré kondici 
- HVP, a.s. se dostává ze záporných výsledků 
p. Černý 
- dotaz, zda „paskvil“ Stanov bude opravdu předložen ke schválení, upozorňuje na pasáže ke 
Krajskému sdružení 
p. Hulec 
- každé OSH obdrží znění Stanov včas, je zde ještě jeden problém v souvislosti s NOZ, každý 
sbor se bude muset samostatně registrovat u Rejstříkového soudu, pro naše Sdružení je to částka 
cca 8mil. Kč ( 1tis. Kč za SDH ), je obava, že řada malých sborů bude zrušena, uloženo starostovi 
SH ČMS aby jednal na příslušných místech, aby se toto nařízení tzv. změkčilo, jsou na to cca 3 
roky 
p. Černý 
- dotaz, zda naše vedení tzv. nezaspalo dobu, na školení, které absolvoval k NOZ bylo patrné, že 
jiné neziskové organizace toto mají již připravené a zapracované do svých dokumentů, kde bude 
kdo registrován – spolek, pobočný spolek 
p. Hulec  
- neví, jak se to bude řešit 
p. Hanus 
- podotýká, že Ing. Salivar již před rokem informoval, že toto je tzv. prošlapané a neměl by být 
problém s registrací podle NOZ 
Ing. Dlouhý 

- podal informace z jednání KKRR 
- podle fyzické kontroly vše tzv. sedí, kontrola vyúčtování dotací je v pořádku 
- žádá, aby mu byly vždy zasílány zápisy ze všech jednáních, vždy ověřovatelům i jemu 

p. Zuber 
- dotaz na p. Hulce, zda se někdo z vedení SH ČMS podílel na novém nařízení k provádění 
odborné přípravy JSDHO, odpověď p. Hulce – neví o nikom 
 
Jednání VV KSH ukončil p. Hanus v 18,30 hodin. 
 
 
 
 
 



U S N E S E N Í 
 

VV KSH bere na vědomí: 
a) kontrolu usnesení z jednání VV ze dne 4. 11. 2013 
b) kontrolu usnesení z jednání VIII. Shromáždění představitelů OSH, ze dne 26. 11. 2013 
c) informace o termínech krajských akcí OR mládeže pro rok 2014  
d) diskusní příspěvky přítomných členů VV a přítomných hostů  

 
VV KSH schvaluje: 

a) zapisovatelku dnešního jednání p. Alenu Foldovou 
b) ověřovatele zápisu p. Petra Jůzka a p. Miloše Svobodu 
c) zasílání zápisů předsedovi KKRR Ing. Dlouhému současně se zasíláním zápisů k ověření 
d) předložené návrhy na vyznamenání s výjimkou návrhů OSH Plzeň-sever a OSH Klatovy, 

kterým byly návrhy vráceny k přepracování 
e) zrušení bodů 16/07 a 03/08 - dokumentace historických praporů SDH a podklady 

k popisu praporů z důvodu, že Bc. Zuber toto nebude dále zpracovávat pod hlavičkou 
KSH Pk 
 

VV KSH dodatečně jmenuje: 
a) inventarizační komisi pro evidenci a kontrolu majetku KSH ve složení: p. Hanus,            

p. Černý, p. Jůzek, p. Volejník a Ing. Dlouhý 
 
VV KSH Pk ukládá: 
 
14/12 Zpracovat smlouvu pro přebírání a předávání exponátů pro Expozici DPO Plzeňska, a 
v elektronické podobě ji zaslat na všechna OSH 
        termín: do 28. 2. 2014  
        zodpovídá: Petr Jůzek 
 
15/12 Zpracovat Statut expozice a Provozní řád DPO Plzeňska a v elektronické podobě 
dokumenty zaslat na všechna OSH 
        termín: 28. 2. 2014  
        zodpovídá: Petr Jůzek 
 
11/13 Všem vedoucím krajských odborných rad předložit KKRR ke kontrole dokumentaci 
z jednání OR 
        termín: 28. 2. 2014  
        zodpovídá: vedoucí KOR 
 
22/13 Zabezpečit pojištění exponátů, uložených v expozici DPO Plzeňska 
        termín: 31. 3. 2014  
        zodpovídá: František Hanus 
 
 



1/14 Dopracovat zápis z jednání VV KSH ze 4. 11. 2013 o poznámky Bc. Zubera a odeslat jej na 
všechna OSH společně se zápisem z dnešního jednání 
        termín: 15. 2. 2014  
        zodpovídá: A. Foldová, F. Hanus 
 
2/14 Zajistit technickou kontrolu a emise na osobním automobilu KSH, které je deponováno ve 
skladu ve Starém Plzenci 
        termín: 28. 2. 2014  
        zodpovídá: Petr Jůzek 
 
3/14 OSH Klatovy, Plzeň – sever, Tachov a MěSH Plzeň – město vyfakturovat KSH akci 
Roadschow za rok 2013 
             termín: 28. 2. 2014  
             zodpovídá: starostka a starostové OSH 
 
4/14 Předat veškerou dokumentaci KSH PK ( smlouvy, účetnictví, apod. ) a zajistit změnu 
podpisového vzoru u bankovního účtu 
        termín: 17. 2. 2014  
        zodpovídá: J. Černý a F. Hanus 
 
5/14 Všem členům VV KSH, aby veškerou korespondenci pro KSH zasílali na poštovní adresu: 
František Hanus, 331 62 Manětín č. 68, v případě naléhavosti použili e-mailovou adresu 
oshps@oshps.cz 
        termín: dle potřeby 
         
 
zapisovatelka: 
Alena   F o l d o v á 
 
ověřovatelé zápisu: 
Miloš  S v o b o d a, v.r.       Petr  J ů z e k, v.r. 
 
 
vedením KSH PK pověřený starosta: 
František  H a n u s 
 
 
 
Z audio záznamu a poznámek přepsala: 
Alena Foldová, dne 7. února 2014  
 
 


