ZÁPIS
z jednání VV Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje, konaného
dne 25. února 2014 v hasičské zbrojnici v Tachově
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Veith, p. Malina, p. Jíra, p. Kumpán
Program jednání:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení z jednání VV KSH PK 30. 1. 2014
3) Hodnocení VVH sborů a oksrků
4) Zpráva KKRR
5) Čerpání rozpočtu KSH PK za rok 2013
6) Soutěže a akce KSH PK v roce 2014
7) Organizační zabezpečení IX. Shromáždění představitelů OSH
8) Konečná zpráva inventarizační komise
9) Organizační záležitosti
10) Usnesení a závěr
Ad 1) zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Jednání zahájil a řídil p. František Hanus, pověřený vedením KSH PK. Přítomným členům VV
navrhl ke schválení zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu
p. Kalčíka a p. Volejníka. Přítomnými členy VV schváleno.
Ad 2) kontrola usnesení z 30. 1. 2014
Body usnesení č. 14/12 a č. 15/12
p. Jůzek předložil návrhy, p. Černý rozporuje – schvalovat dnes nebudeme, je třeba si návrhy
prostudovat. Oba body trvají: zodpovídá p. Jůzek
Bod usnesení č. 1/14 – zápis byl přeposlán všem, ovšem stále chybí kniha zápisů VV z roku
2013, až bude k dispozici, může být zápis VV ze dne 4. 11. 2013 doplněn. Bc. Zuber
nepodepíše zápis dokud nebude vše uvedeno do souladu s jeho poznámkami.
Bod usnesení č. 2/14 – osobní auto ve vlastnictví KSH je v současné době bez technické
kontroly, není způsobilé provozu na pozemních komunikacích a neprošlo technickou
kontrolou. Na vozidle byla provedena předběžná technická kontrola s výsledkem, že celková
oprava v autorizovaném servisu by vyšla na cca 30tis. Kč ( brzdy, havarijní stav přední
nápravy, špatná baterie ). V současné době bez opravy je prodejní cena auta cca 20tis. Kč.
p. Hanus navrhuje, aby se vozidlo připravilo na technickou kontrolu s opravou do výše
7 – 8tis. Kč tak, aby TK prošlo. Shromáždění představitelů pak rozhodne o případném
odprodeji vozidla.
Bod č. 3/14 – zbývající okresy vyfakturovaly akci ROADSCHOW, na účet KSH PK bylo zasláno
150tis. Kč

Bod č. 4/14 – p. Hanusovi byly v pátek 21. 2. p. Černým doručeny dvě krabice dokumentů
KSH PK, bez soupisu i jiného označení. Dnes byla doručena složka kopií technických průkazů
pro vyplácení cestovních náhrad. p. Hanus vyzývá přítomné členy VV, kdo by měl čas se
zúčastnit fyzického předání dokumentů, které jsou uloženy na kanceláři HVP, a.s. je to
nezbytně nutné pro další úkony, především pro změnu podpisového vzoru na běžném účtu,
dále je třeba vyplatit došlé faktury – OSH PJ za nájemné, akci ROADSCHOW, banner.
p. Dlouhý, p. Jůzek, p. Černý, p. Hanus – čtvrtek, 6. 3. 2014, v 15,00 hodin
Přítomní obdrželi kopii předávacího protokolu z r. 2010 při předávání funkce starosty OSH
PS, aby byla představa, jak by mělo předávání proběhnout a jakou formu by měl mít
předávací protokol a aby mezi námi nebylo žádných nedorozumění.
Bod č. 5/14 – nový e-mail na p. Františka Hanuse: hasicfr68@seznam.cz, mobil 602100389
Ad 3) Hodnocení VVH SDH a okrsků
p. Hanus informoval, že navštívil ty sbory, které reprezentovaly náš kraj na MČR – SDH
Chválenice ( PJ ), SDH Vrtbo-Hubenov ( PS ), SDH Úněšov ( PS ) a SDH Horní Hradiště ( PS ),
omluva míří SDH Bystřice nad Úhlavou ( KT ), nebyl znám termín VVH. Všem bylo vysvětleno,
že setkání reprezentantů z finančních důvodů neproběhne.
Dále vyjádřil přesvědčení, že na všech okresech našeho kraje proběhly VVH bez závažných
nedostatků.
Ad 4) zpráva KKRR
p. Dlouhý nemá žádné nové závěry, rada se teprve sejde na řádném jednání. p. Hanus
oznámil, že zatím není z hlediska účetnictví nic ke kontrole, kromě účtů za kávu a poštovné.
Dále p. Dlouhý: k rozpisu ve vyplácení cestovních náhrad na KT – vše vyřešeno. Účtová
osnova na ústředních stránkách www.dh.cz je k dispozici, je zveřejněna osnova na rok 2013 a
p. Dlouhý si není jist, zda bude stejná i v roce 2014. I na KSH PK bychom se měli touto
osnovou řídit. p. Hanus připomíná, že celkové účetnictví nám bude na smlouvu zpracovávat
naše ústředí. Rok 2013 zatím není k dispozici, jakmile se tak stane, bude daňová evidence,
kterou vedlo minulé vedení KSH, překlopena do podvojného účetnictví tak, aby vše
navazovalo do roku 2014. p. Dlouhý připomíná, aby osoba, která bude zpracovávat podklady
pro účetnictví, účtovala - zapisovala v osnově, která je totožná s ústředím.
p. Hanus podotýká, že případné dotace na soutěže budou poukázány na okresy, jak jsme si to
odsouhlasili již v loňském roce a účelová dotace z KÚ PK bude řešena na setkání s hejtmanem
PK v březnu – pozvánky všichni starostové OSH již obdrželi.
Ad 5) čerpání rozpočtu 2013
Čerpání rozpočtu není známo, je třeba vše dopracovat tak, aby pro IX. jednání Shromáždění
představitelů OSH ( SP OSH ), bylo vše připraveno a zkontrolováno. Tento bod bude řešen na
dalším jednání VV před konáním SP OSH.

Ad 6) Soutěže a akce KSH v roce 2014
Vedoucí KOR mládeže p. Bucifal informoval o jednání KORM, které proběhlo 12. 2. 2014 na
kanceláři OSH PS, předložil pracovní verze organizačních zabezpečení krajského kola hry
Plamen, dorostu a setkání přípravek.
Plamen – termín 14. a 15. 6. 2014 s místem konání sportovní areál ve Všerubech, zajišťuje
okres PS, postupují vítězná družstva starších a mladších z každého okresu
Dorost – termín 31. 5. 2014 s místem konání Atletický stadion města Plzeň ve Skvrňanech,
zajišťuje okres PJ
Setkání přípravek – termín 13. 9. 2014 s místem konání náměstí Sušice, zajišťuje okres KT
Dále uvedl: je domluveno, že budou na Plamenu jednotné PS, zkontaktoval se s Bc. Kučerou
v Nýřanech, kde jsou PS uloženy, budou překontrolovány a případně opraveny. Nadále
zůstanou v majetku KSH PK s místem uložení PS v Nýřanech.
P. Hanus:
- vysvětlil, že bylo na jednání KORM hlasováno o místě konání krajské soutěže hry Plamen
s výsledkem: 4 hlasy pro Všeruby, 3 hlasy pro atletický stadion v Plzni. Ve finále se ušetří
finance za pronájem a další služby, peníze se použijí na adekvátní ceny pro kolektivy a
jednotlivce
- do příštího jednání p. Bucifal předloží přibližný rozpočet na akci „přípravky“ a VV KSH jej
dnes pověřuje jednáním se starostou města Sušice k zajištění dalších organizačních a
technických záležitostí připravovaného setkání přípravek
p. Bucifal:
- důrazně připomíná nominace rozhodčích na krajské soutěže mládeže, potýkáme se
každoročně s nedostatkem ( viz loňská soutěž v Domažlicích, kdy museli rozhodovat i někteří
vedoucí soutěžních družstev a řidiči aut ), KOR mládeže navrhuje za nedodání rozhodčích
finanční postih danému OSH
p. Hanus:
- starostové OSH musí být garanty toho, že nominovaní rozhodčí na krajské soutěže skutečně
přijedou, chápe, že je to těžké, ale je k tomuto přistupovat zodpovědně. Tam, kde dopředu
vědí, že rozhodčí nezajistí, je třeba se domluvit například na jiném okrese, aby například za
RO nastoupili rozhodčí PS.
Ing. Hoffmann:
- chce garanci vůči ústředí, že krajské soutěže proběhnou regulérně a podle platných
pravidel a směrnic, upozorňuje, že loňské krajské soutěže byly výsměchem v oblasti
rozhodčích a on to na ústředí tzv. nebude žehlit, nechce, aby na MČR nemohli
rozhodovat rozhodčí z našeho kraje, když mají takovou „pověst“
- loňský Plamen v Domažlicích, rozhodoval snad každý, kdo měl ruce a nohy a na dorostu
v Tachově zase nebyly odpovídající překážky – tohle by se na krajských soutěžích nemělo
stávat
- je jedno, jakou formu tzv. trestu přijmeme, zda pro daného rozhodčího, který se
nedostaví, nebo finanční postih pro OSH nebo zúčastněný kolektiv – je třeba vše brát
zodpovědně
p. Frost:

- po několikaletých špatných zkušenostech rozhodčích z OSH Rokycany odmítají jeho
rozhodčí rozhodovat na krajských soutěžích
p. Černý:
- je třeba se podívat zpátky, které OSH pravidelně nedodávají rozhodčí na krajské soutěže,
na finanční postih nemáme právní nárok, prostě někteří rozhodčí jezdit nebudou
- proč nejezdí na krajské soutěže ti rozhodčí, kteří jezdí na MČR? ( p. Dlesk – KT )
p. Lukeš:
- s úžasem sleduje diskusi Ing. Hoffmanna, který se podle jeho názoru na krajském Plamenu
v Domažlicích choval nevhodně před mládeží, je třeba si zamést před vlastním prahem, je to
ostuda!
p. Foldová:
- k pracovní verzi OZ Plamene, drobné chyby, které byly opraveny, k dispozici budou pro
rozhodčí při krajské soutěži lehátka od HZS, OZ doplněno logem Plzeňského kraje,
v elektronické podobě bude odesláno vedoucímu KORM
- doporučuje, aby se na všechny pozvánky a OZ krajských akcí a soutěží doplnilo logo
Plzeňského kraje, budeme čerpat účelovou dotaci z KÚ PK
- jak se vyřešily připomínky vedoucího SDH H. Hradiště k soutěži v Domažlicích, odpovězeno
p. Bucifalem, že je vše v zápisu KORM, rada se připomínkami zaobírala a o závěrech měl na
OSH PS informovat p. Frána, na webu KSH není zápis k dispozici
p. Černý:
- OZ jsou pouze pracovní materiály, k používání loga PK neví, zda bude OSH PJ čerpat
finanční prostředky z účelové dotace PK, hlavně v jaké výši a za jakých podmínek
p. Foldová:
- upozorňuje, že v podmínkách smlouvy účelové dotace PK je mimo jiné stanoveno, aby byly
finanční prostředky použity na soutěže mládeže
p.Kohel:
- vedoucí KOR velitelů informoval o jednání rady, které se konalo 20. 2. v Nýřanech, jsou
velké problémy s pořádáním okrskových i okresních kol v požárním sportu, MČR bude naše
SH i v budoucnu pořádat společně s HZS
- předložena pracovní verze organizačního zabezpečení krajské soutěže v požárním sportu,
termín 7. června 2014, místo konání stadion ve Stříbře, spolupořadatel OSH Tachov
- v tomto termínu se nemohou zúčastnit družstva z okresů KT a RO, lze nominovat vítěze
z loňského roku, je to v kompetenci daných OSH
- stadion je zajištěn na celý den, stravování na stadionu, překážky na soutěž zajistí Bc. Zuber
z HZS PK, časomíra se řeší s OSH PJ
- pracovní verze OZ dnes schválena, OZ bude dopracováno v průběhu dubna, bude zaslána
v elektronické podobě na jednotlivá OSH

p. Černý:
- upozorňuje, že je třeba, aby OZ postupující družstva obdržela včas, vyjádřil nespokojenost
s posunutím termínem MČR v požárním sportu, jsou velké problémy s okresními i krajskými
postupovými soutěžemi, požární sport je jen pro vybraná družstva, stojí to hodně peněz
p. Hanus:
- pracovní verze OZ krajských soutěží schvalujeme, problémy jsou především v nominaci
rozhodčích, za organizační a technické zabezpečení zodpovídají daní starostové OSH. Kde
krajské soutěže budou letos probíhat
Ad 7) Zabezpečení IX. Shromáždění představitelů OSH
p. Hanus:
- navrhuje změnu termínu konání SP, z úterý 3. dubna na úterý 8. dubna 2014 od 16ti hodin
v HZ Nýřany – přítomnými členy VV schváleno. Je třeba, abychom měli k dispozici daňové
přiznání za rok 2013 a připravený a opravený rozpočet na rok 2014.
- všichni vedoucí OR si na jednání SP připraví krátké zprávy o činnosti za rok 2013
- omluva za posunutí termínu dnešního jednání, důvod probíhající jarní prázdniny
- je třeba se ještě sejít na jednom jednání VV, koncem března, návrh 25. března, podle plánu
v Domažlicích, návrh na místo konání Plzeň
- schvalujeme termín jednání VV KSH, 25. 3. 2014, 16 hod., HZ Skvrňany
- veškeré organizační záležitosti k přípravě IX. SP budou projednány na VV, 25. 3. 2014
Ad 8) Konečná zpráva inventarizační komise za rok 2013
p. Hanus:
- doporučuje vyřadit 20 ks reflexních vest, přítomnými členy VV odsouhlaseno
- jedna PS 12 a plovoucí čerpadla fyzicky zkontrolována na PS v Nýřanech, v současné době
jedna PS je na smlouvu zapůjčena v SDH Zbůch, materiál je v pořádku
- ostatní majetek KSH – není připomínek, podepsány inventarizační protokoly
Ad 9) Organizační záležitosti
p. Hanus:
- 11. března bude setkání s hejtmanem PK p. Šlajsem – všichni obdrželi pozvánku, účast
všichni starostové OSH, je ještě v jednání účast p. Hulce a p. Kumpána, taková setkání by se
měla konat minimálně 1x ročně, KSH PK by mělo dostat dotaci z PK z jiného „balíku“ než
OSH, mělo by to mít jiný režim na OSH
- navrhuje dar pro setkání s hejtmanem, p. Foldová a p. Volejník zajistí hasičskou sekerku
s věnováním do hodnoty 1tis. Kč
p. Volejník:
- majitel firmy Požární bezpečnost p. Válal má zájem o představení firmy na SP
- doporučuje udělat za kraj setkání při příležitosti 150. výročí založení českého hasičstva
p. Hanus:
- doporučuje, aby jarní SP bylo bez hostů, budou pozváni na podzimní zasedání
- slavnostní zasedání k příležitosti 150ti let je třeba, aby to někdo organizoval

p. Dlouhý:
- očekává se bohatá diskuse na SP, přiklání se k názoru hosty nezvat
p. Jůzek:
- navrhuje připomenout 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru v klášteře
v Chotěšově v hasičské expozici Plzeňska, termín je zatím tzv. otevřen
- 3. května 2014 chystá KOR historie otevření hasičské expozice v klášteře v Chotěšově, žádal
všechny zástupce OSH o dodání obrazového či jiného materiálu, nikdo do dnešního dne
nedodal, kromě MěSH Plzeň-město nic
- léto: zatím bez pevného termínu, vhodná akce k připomenutí našeho velkého výročí,
v úmyslu je módní přehlídka pouze hasičských uniforem, byla oslovena fi VOCHOC, od
starosty města Chotěšov je přislíben obřadní sál pro slavnostní zasedání
- koncem září plánováno ukončení sezóny
p. Hanus:
- doporučuje, aby na dalším jednání k tomuto výročí p. Jůzek připravil konkrétní návrh
programu a ostatní starostové OSH přispěli dalšími náměty
- dotaz na p. Černého, zda objednával na kraj nějaké medaile k 150. výročí, odpověď –
neobjednával, neměl s tím již nic společného
VYZNAMENÁNÍ:
Došlé návrhy na vyznamenání jsou bez výhrad - schváleny, pouze k návrhu p. Bucifalové,
ročník 1921 ( KT ) p. Hanus navrhuje mimořádně požádat o udělení Řádu sv. Floriana –
přítomnými členy VV odsouhlaseno
p. Černý:
- dotaz k dotacím z MV a MŠMT ČR, a zda budeme žádat o reklamní akci RAODSCHOW
p. Foldová:
- zatím se ani na ústředí neví, zda peníze SH vůbec dostane a v jaké výši
p. Hanus:
- finance je třeba shánět všude, informace, že volala „nějaká“ paní, které nahlásil zatím
termín krajské soutěže hry Plamen, termíny okresních akcí neznal
TERMÍNY OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ hry PLAMEN, jak je hlásili starostové OSH:
RO – 17. 5. – Lhota pod Radčem
KT – 17. 5. – Červené Poříčí
PJ – 5. a 6. 6. – Chlum
DO – 18. 5. – neví místo konání
PS – 24. a 25. 5. – Zbůch
PM – ?!?!?
TC - ?!?!?
Do 28. 2. 2014 dohlásí starostové termíny
p. Svoboda:
- dotaz k návrhu na vyznamenání pro členy OSH PJ – vysvětleno p. Černým, který uvedl, že
nelze měnit návrhy, pouze je k udělení může okres doporučit či nedoporučit

p. Hanus:
- doporučuje, aby p. Hulec na ústředí dostatečně zdůvodnil udělení Řádu Sv. Floriana pro
p. Bucifalovou
p. Lukeš:
- dotaz na finanční prostředky z KSH za cesťáky, bez seznamu, komu je má vyplatit
- potřebuje stužky k medailím za 10 let, špatně se s p. Hladíkovou domluvil, má medaile, ale
nemá stužky ( p. Foldová je má, na OSH Tachov pošle poštou )
- oznámení o odstoupení z funkce starosty OSH Tachov, VV OSH Tachov prozatím schválil do
čela OSH p. Pavla Pecháta, poděkování za spolupráci, za to, že mohl být v partě lidí, kterou
zná již několik dlouhých let a vyjádření naděje, že budeme v budoucnu zase ten správný
hasičský tým bez zášti a vzájemného osočování. Rád v budoucnu přijede na všechny akce, na
které bude pozván.
p. Květoň:
- požádal o finanční prostředky na zajištění cen pro soutěž PO očima dětí, p. Hanus
doporučuje, aby si KOR prevence stanovila rozpočet – schvalujeme 7tis. Kč
p. Černý:
- dotaz, zda máme všichni k hejtmanovi přijít v uniformách, odpověď je ANO
p. Jůzek:
- žádá o finanční prostředky pro KOR historie, pro propagaci, odpověď p. Hanuse – OR
historie si do příštího jednání VV připraví rozpočet
- v Chotěšově budeme mít pouze letohrádek, v sobotu 1. 3. 2014 bude brigáda, kdo bude mít
čas, je vítán, přestává věřit, že tam někdo z jiných okresů přijde pomáhat
U S N E S E N Í:
VV KSH PK bere na vědomí:
- hodnocení VVH sborů a okrsků
- zprávu kontrolní a revizní rady
- zprávu inventarizační komise za rok 2013
- pozvání všech starostů OSH na setkání s hejtmanem PK p. Václavem Šlajsem dne
11. března 2014 od 14,00 hodin v budově Krajského úřadu
- oznámení o ukončení funkce starosty OSH Tachov p. Miroslava Lukeše
- brigádu v hasičské expozici Plzeňska v Chotěšově na den 1. 3. 2014
VV KSH PK schvaluje:
- zapisovatelku jednání p. Foldovou, ověřovatele zápisu p. Kalčíka a p. Volejníka
- pracovní verze organizačního zabezpečení:
krajské soutěže hry Plamen ( Všeruby )
krajské soutěže dorostu ( Plzeň )
krajské soutěže v požárním sportu ( Stříbro )
setkání přípravek ( Sušice )

-

termín IX. Shromáždění představitelů OSH, 8. 4. 2014, 16,00 hodin v Nýřanech
termín jednání VV KSH, 25. 3. 2014, 16,00hodin, HZ Skvrňany
dar pro hejtman PK do výše 1 tis. Kč
částku do výše 7tis. Kč pro ceny v soutěži PO Očima dětí
předložené návrhy na vyznamenání s výjimkou mimořádného udělení Řádu Sv. Floriana
pro p. Bucifalovou ( ročník 1921 ) – okres KT

VV KSH PK pověřuje:
- vedoucího KOR mládeže p. Bucifala jednáním se starostou města Sušice při organizačním
a technickém zajištění setkání přípravek v září 2014
VV KSH PK ukládá:
14/12 Zpracovat smlouvu pro přebírání a předávání exponátů pro Expozici DPO Plzeňska,
v elektronické podobě ji zaslat na všechna OSH
termín: 28. 2. 2014
zodpovídá: Petr Jůzek
15/12 Zpracovat Statut expozice a Provozní řád DPO Plzeňska, v elektronické podobě
dokumenty zaslat na všechna OSH
termín: 28. 2. 2014
zodpovídá: Petr Jůzek
22/13 Zabezpečit pojištění exponátů, uložených v Expozici DPO Plzeňska
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: František Hanus
2/14 Zajistit technickou kontrolu a emise osobního auta KSH PK
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: Petr Jůzek
6/14 Provést konečné předání dokumentace KSH PK, včetně sepsání předávacího protokolu
za účasti p. Hanuse, p. Černého, p. Dlouhého a p. Jůzka
termín: 6. 3. 2014
zodpovídá: František Hanus, Josef
Černý, Karel Dlouhý a
Petr Jůzek
7/14 Zabezpečit účast rozhodčích z jednotlivých OSH na všechny krajské soutěže tak, jak
bude uloženo v OZ soutěží
termín: trvalý
zodpovídá: starostka a starostové
OSH
8/14 Zabezpečit dar pro hejtmana PK a plaketu, bude předáno na setkání 11. 3. 2014
termín: 10. 3. 2014
zodpovídá: Alena Foldová a
Jiří Volejník

9/14 Připravit návrh plánu akcí v Expozici DPO Plzeňska na rok 2014 s možností slavnostního
připomenutí 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru
termín: 30. 4. 2014
zodpovídá: Petr Jůzek
10/14 Zabezpečit vydání schválených vyznamenání
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: František Hanus
11/14 Nahlásit termíny okresních soutěží hry Plamen v letošním roce
termín: 28. 2. 2014
zodpovídá: starostka a starostové
OSH
12/14 Připravit rozpočet na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže PO Očima dětí v roce 2014
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: Zdeněk Květoň
13/14 Připravit rozpočet pro KOR historie
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: Petr Jůzek
14/14 Připravit rozpočet pro Setkání přípravek v Sušici
termín: 31. 3. 2014
zodpovídá: Bohumír Bucifal
zapisovatelka:
Alena F o l d o v á
Ověřovatelé zápisu:
Václav K a l č í k, v.r.

člen VV, pověřený řízením KSH PK:
František H a n u s

Z audio záznamu a poznámek zapsala:
Alena Foldová, dne 5. března 2014

Jiří V o l e j n í k, v.r.

