
Z Á P I S 

z jednání výkonného výboru KSH Plzeňského kraje, konaného 

dne 25. března 2014 v HZ Plzeň – Skvrňany 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Černý, p.Kohel, p. Bucifal, p. Jíra, Ing. Hoffmann 

Hosté: p. Hošťálková, p. Vídršperková 

 

Program jednání: 

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola usnesení ze dne 25. 2. 2014 

3) Příprava IX. Shromáždění představitelů OSH 

4) Organizační záležitosti 

5) Usnesení a závěr 

 

Ad 1) zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Jednání VV KSH PK zahájil a řídil p. František Hanus, pověřený vedením KSH PK. Přivítal všechny 

přítomné, zvláště pak nového starostu OSH Tachov p. Pecháta a také p. Vídršperkovou, která bude 

navržena jako administrativní pracovnice KSH. Navrhl zapisovatelkou p. Foldovou a ověřovateli zápisu 

p. Jůzka a Bc. Zubera - schváleno 13 hlasy. 

 

Ad 2) kontrola usnesení z posledního jednání VV, 25. 2. 2014 

Bod 22/13 

- Pojištění exponátů v expozici DPO Plzeňska, prodloužení termínu do 30. 4. 2014, není ocenění 

exponátů, nadále zodpovídá p. Hanus 

Bod 6/14 

- Předání dokumentace KSH PK do dnešního dne neproběhlo, p. Černý se nedostavil( omluvil se 

), protokol nebyl opět zpracován. p. Hanus za přítomnosti člena VV ústředí p. Hulce vyjmul 

z uložených krabic účetnictví za rok 2013, účetní podklady byly zpracovány Ing. Jirotou, který 

dnes přivezl daňové přiznání KSH PK za rok 2013 

Bod 7/14 

- Bod trvalý 

Bod 8/14 

- Setkání s hejtmanem PK proběhlo na velmi dobré úrovni, dotace na OSH byla navýšena o 

450tis. Kč, pevná částka pro jednotlivá OSH je 50tis. Kč, další finanční prostředky jsou 

vypočítány podle počtu členů, částku 100tis. Kč obdrží rovněž KSH PK. Dnes proběhla 

pracovní schůzka s pracovníky PK ohledně vyúčtování dotací za rok 2013, do konce dubna 

budou chyby odstraněny, poté budou uzavřeny nové smlouvy. Pro OSH KT,PJ, PS a DO – musí 

to ještě projít zastupitelstvem PK, je to částka vyšší než 200tis. Kč 

Bod 9/14 

- Plán akcí v expozici DPO Plzeňska, bod trvá 

 

 



Bod 10/14 

- Vyznamenání jsou zpracovávána, žádá o posunutí termínu na 8. 4. 2014, kdy pro všechna 

OSH budou vyznamenání vč. faktur předána starostům OSH na jednání představitelů OSH 

Bod 12/14 

- Rozpočet pro krajské vyhodnocení PO očima dětí, v písemné podobě zpracuje p. Květoň, do 

8. 4. 2014  

Bod 13/14 a 14/14 

- Rozpočet KOR historie a rozpočet pro setkání přípravek, body trvají 

 

p. Hanus rovněž informoval o osobním předání návrhů na vyznamenání na ústředí SH. 

p. Frost – žádá informaci o vyznamenání za OSH Rokycany, vysvětleno, že se vše našlo. 

p. Veith – žádá o vydání krajských vyznamenání pro SDH Dešenice, odpověď – vyznamenání bude 

vystaveno a zasláno poštou na OSH Klatovy do 4. 4. 2014 

 

Ad 3) příprava IX. Shromáždění představitelů OSH 

Místem jednání bude HZ v Nýřanech, termín úterý 8. dubna 2014 od 16ti hodin 

Program jednání: 

- Zahájení 

- Volba pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatelů 

- Zpráva o činnosti KSH PK 

- Zprávy vedoucích OR 

- Zpráva KKRR 

- Diskuse 

- Volba starosty a náměstků KSH PK 

- Organizační záležitosti 

- Usnesení a závěr 

Program jednání IX. SP OSH byl přítomnými členy VV schválen. 

Účast všech členů ve vycházkových uniformách, hosté zváni nebudou. 

p. Dlouhý – dotaz na způsob - formu volby starosty a náměstků, zmínil volební řád z dubna 2010 

p. Hanus – navrhuje volbu aklamací, volba je na rok, volební řád bude před samotnou volbou 

předložen, pokud nebude schválena forma volby aklamací, je třeba připravit hlasovací lístky pro 

tajnou volbu. Na tomto volebním lístku budou zapsáni pouze stávající členové výkonného výboru. 

Hlasovací lístky jak pro tajnou volbu tak volbu aklamací připraví p. Foldová 

p. Foldová – dotaz, zda budeme projednávat úpravu rozpočtu na rok 2014 

p. Hanus – rozpočet se schválil na podzim roku 2013, konečné výsledky hospodaření za loňský rok 

jsou známy ode dneška. Pro změnu rozpočtu je třeba se sejít a rozpočet předělat vzhledem 

k nastalým změnám ( dotace z PK apod. ) Pak teprve může SP schvalovat jeho úpravy. Dále 

informoval, že se má KSH PK ústředí SH vrátit částka 6.700,-- Kč z dotace MV ČR na požární sport – 

nikde se o tom nemluvilo!!!, dále se mělo v loňském roce vyúčtovat 150tis. Kč – akce „Roadschow“, 

bude vyúčtováno až v letošním roce. 

p. Dlouhý – dotaz, proč máme vracet finanční prostředky, kontrolované doklady k dotacím byly 

v pořádku, kde je chyba?!? V čem se pochybilo? 

p. Hanus – finanční prostředky se nedočerpaly, dotaz by zodpověděl Ing. Jirota, kde byla chyba ve 

vyúčtování dotace MV ČR na požární sport, dále poukazuje na skutečnost, že se do vyúčtování dotací 



tzv. nedostal, není nic předáno a „vaří“ z vody, až se převezme dokumentace, dostaneme se určitě i 

k podkladům ve vyúčtování všech dotací 

p. Foldová – chyba se mohla stát i ve špatném zadání čísla účtu, určitě se vše vyřeší  

p. Hanus – jako závazek je v daňovém přiznání uvedena částka 6.700,-- Kč, nejasnosti jsou kolem 

převodu 10tis. Kč mezi pokladnou a běžným účtem – je třeba, aby se KKRR důsledně na toto zaměřila. 

Podle účetní knihy nejspíš nestačíme nový rozpočet připravit. 

Pracovní komise pro IX. SP OSH doporučuje: 

- Návrhová komise, předseda p. Malina ( PM ) 

- Mandátová komise, předseda p. Volejník ( KT ) 

- Volební komise, předseda Ing. Špičák ( KT ) 

- Členové komisí budou doplněni při jednání samotném 

Volební řád z roku 2010 přepošle Ing. Dlouhý na p. Hanuse 

p. Hanus  

- hlasovací lístky se připraví bez uvedení tak, aby byly použitelné vícekrát 

- pozvánka bude rozeslána všem členům VV, vedoucím KOR, předsedovi KKRR, p. Kumpánovi                

a p. Hulcovi 

- občerstvení – káva a chlebíček 

- jako VV se sejdeme dříve – návrh od 15,00 hodin – schváleno 

 

Ad 4) organizační záležitosti 

p. Hanus 

- informace z VV ústředí, který zasedal společně se starosty KSH, na SS OSH 25. 4. do návrhové 

komise byl navržen p. Kalčík 

- vedení ústředí bylo informováno o situaci na KSH PK, nestěžoval jsem si, ani jsem nežaloval, ale 

potřebujeme pomoc, především s účetnictvím 

- vyjádřil nespokojenost nad tím, že do dnešního dne není bývalým starostou a vedením KSH PK nic 

předáno, i když již několikrát byla vyvolána schůzka, na kterou se buď nedostavil nikdo, nebo jen 

jeden – je třeba tuto situaci důsledně vyřešit, je třeba, aby KSH PK začalo normálně pracovat a 

fungovat 

- dočasné sídlo KSH PK navrhuje:  Purkyňova ul. 27, 301 00 Plzeň, mobil na  p. Hanuse, rovněž tak       

e-mail ( 602 100 389, hasicfr68@seznam.cz ) 

- dotaz k Bc. Zuberovi na přístupové kódy k současným webovým stránkám KSH 

Bc. Zuber odpovídá: přístupové kódy mají vedoucí KOR, p. Černý a Bc. Zuber, odmítá tyto webové 

stránky dále spravovat 

p. Hanus 

- navrhuje, aby nové webové stránky spravoval a vedl Ing. Hoffmann tak, aby do 30. 4. webové 

stránky byly aktualizované, přehledné, včetně všech zápisů, pozvánek atd. a předešlo se 

nedorozuměním a rovněž aby byli aktuálně členové v celém Plzeňském kraji informováni o veškerém 

dění 

- ze zkušenosti z okresu PS ví, že je dobré, aby byl jeden správce „účtu“ 

p. Foldová 

- každý neumí vkládat materiály na webové stránky, je dobré, aby byla zachována historie cca 5 let 

zpátky, navrhuje správu webu například za úplatu 

 

 



Bc. Zuber 

- Stránky KSH byly vytvořeny s tím, že každý vedoucí KOR si bude vkládat materiály sám, byl 

zpracován tzv. manuál jak vkládat dokumenty, pokud to dotyčným nešlo, vždy byl ochoten 

pomoci 

- Nesouhlasí s tím, aby se za vedení webových stránek platilo, připadá mu, že tzv. hýříme 

penězi, nelíbí se mu to 

p.Hanus 

- vedením administrativní a účetní agendy KSH navržena p. Renata Vídršperková, schváleno 11, zdržel 

se 1 

- předložena smlouva s ústředím na zpracování účetnictví s ústředím SH 

- předání TP vozidla KSH PK p.Jůzkovi k provedení technické kontroly tak, aby mohlo být vozidlo 

prodáno, dotaz, zda některé OSH má zájem toto vozidlo odkoupit 

p. Jůzek 

- seznámil přítomné s momentálním technickým stavem vozidla KSH: 

- blokuje zadní pravé kolo (oprava cca 5tis.Kč), nejde točit volantem, pokud vozidlo je ve stavu klidu 

(oprava 3 – 15tis.Kč),“silenbloky“ uložení předních ramen (oprava 3tis.Kč), vozidlo má podle 

internetových cen hodnotu cca 20-25tis.Kč, dezolátní stav akumulátoru, auto není schopno jízdy 

- p. Hanus 

- o prodeji se bude rozhodovat na SP 

- dotaz, do kdy je zaplacené povinné ručení, nenašel zelenou kartu 

- dotaz směrem k Ing. Dlouhému, zda je KKRR ochotna udělat soupis dokumentace KSH nebo ustavit 

další komisi k převzetí 

- potřebuje dokumenty k běžnému účtu 

- cestovné: vyjmenoval jména těch, kterým by měly být vyplaceny finanční prostředky za cesťáky, 

peníze mi byly předány „bokem“ za přítomnosti Ing. Dlouhého, pokud se do 8. 4. nikdo nepřihlásí, 

prostředky budou vloženy do pokladny KSH 

- prosí všechny zástupce OSH, aby připravili nové kopie TP vozidel, na které budou vypláceny náhrady 

za cestovné 

- bude dobré, aby se k cesťáku v budoucnu přiložila krátká zpráva o tom, kde dotyčný byl a za jakým 

účelem 

p. Zajíček 

- dotaz, zda když bude vyslán na jednání sám např. do Klatov, odpověď: bude vyplacena částka za 

benzin či naftu 

p. Dlouhý 

- informuje, že bude v příštím týdnu zasedat KKRR 

- souhlas s ustavením komise: členové KKRR, p. Hanus, p. Černý a p. Svoboda, čtvrtek 3. 4. 2014 od 

15ti hodin, Purkyňova 27, Plzeň 

p. Hanus 

- je třeba, aby předání již bylo konečné, nechtěl iniciovat ÚKRR 

- nehodlá se „hrabat“ v minulosti, zajímá jej pouze účetnictví za rok 2013, nevedla se ani kniha faktur 

Je nutné, aby se vedly základní věci, jako jsou například zápisy VV a další dokumentace KOR, včetně 

pokladní knihy a dalších účetních dokumentů 

- k 28. 2. 2014 je stav účtu KSH PK 211.353,50 Kč 

p. Hulec 

- podal informace z ústředí SH ČMS, medaile k 150. výročí pro KSH PK budou 



- sjezd bude pouze jednodenní, místem konání jsou Pardubice, stanovil se nový klíč k účasti delegátů  

na 1200 členů 1 hlas, organizační komise již pracuje ( Ing. Richter, pánové Janeba, Bidmon, Aulický, 

Jirota a paní Stará ), harmonogram sjezdu bude schválen na SS v Přibyslavi 

- Stanovy jsou připraveny, mají vše právníci 

- informace o oslavách 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru ( 25. 4. odhalení desky 

JUDr. Řepiskému v Přibyslavi, 26. 4.  pouť na Hostýně, 24. 5. Velvary a dojezd VI. propagační jízdy,      

31. 8. Pyrocar v Přibyslavi ) 

p. Hanus  

- má někdo připomínku ke smlouvě o zpracovávání účetnictví – není tomu tak, všemi přítomnými 

schváleno 

p. Jůzek 

- materiály k provozu expozice DPO Plzeňska byly všem zaslány elektronicky, jsou zpracovány podle 

smluv CHH Přibyslav, nemělo by být zásadních připomínek 

- je třeba, aby bylo vše dopracováno v souladu s NOZ  

p. Hanus 

- je třeba, aby SP odsouhlasilo tyto dva materiály, problém se táhne již dlouho 

p. Kumpán 

- je třeba dbát na právní stránku věci, své připomínky přepošle na e-mail p. Jůzkovi 

- pozor na pojištění, pozor na dar, musí být znalecký posudek, apod. 

- je třeba, aby byla iniciována novela NOZ, je tam mnoho nedomyšlených věcí 

Bc. Zuber 

- již před několika měsíci jsem materiály k expozici DPO Plzeňska připomínkoval, měla by být 

zpracována smlouva o reklamě, která by nám mohla přinést finanční prostředky, s NOZ se 

všichni učíme pracovat 

p. Jůzek 

- spoustu volných víkendů věnuje expozici v Chotěšově, včetně svých finančních prostředků, již ho to 

nebaví 

p. Hanus 

- ptá se, zda je Bc. Zuber ochoten stát se členem rady historie a pomoci s dokumentací, tzn. do konce 

června je třeba vše zpracovat a následně předložit ke schválení, Bc. Zuber je ochoten vypomoci 

p. Malina 

- ptá se, zda chceme expozici nadále pod KSH PK, expozice se letos otevřít musí, ale zatím se angažuje 

p. Jůzek, MěSH Plzeň-město, Město Chotěšov, SDH Chotěšov a někteří členové OSH PJ 

p. Hanus 

- ptá se, které OSH má zájem expozici dál vést pod KSH PK: 

- KT – navrhují p. Jíru do rady historie, dál pod KSH, RO – nikoho nemají, pod krajem ne, TC zůstat pod 

KSH, PS do rady nikdo není, souhlas dál pod KSH, DO zůstat pod KSH, PJ zůstat pod KSH 

p. Hanus 

-p. Jůzkovi a Bc. Zuberovi dát do souladu s NOZ všechnu dokumentaci expozice DPO Plzeňska            

do 30. 6., a následně jeden výkonný výbor věnovat projednání a schválení všech materiálů ( například 

jednání uskutečnit v Chotěšově ) 

p. Kumpán 

- bylo by dobré připravit rozpočet pro expozici, aby se vědělo, jaké náklady bude expozice mít 

p. Jůzek 

- předložil plán akcí expozice DPO v Chotěšově 



- 3. 5. otevření 13,00 ( ukázky techniky, žehnání sochy, prohlídka, projevy, drobné pohoštění, ukázky 

činnosti mládeže, ukázky HZS, kulturní program ) 

- 21. 6. připomínka 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru, v Chotěšově bude 

současně probíhat akce Slunovrat v klášteře, cca ve 12,00 hodin bude slavnostní jednání v kapitulní 

místnosti za přítomnosti hostů, prezentace jednotlivých OSH, ukázky hašení, módní přehlídka, 

dynamická ukázka 

- 28. 9. zamykání kláštera, hasičské divadlo, soutěže pro děti, představení techniky firmy Stratílek 

- celý plán akcí bude přeposlán na e-mail všem členům VV 

p. Hanus 

- navrhuje na každou akci v expozici 1tis. Kč na občerstvení hostů – schváleno 

- k předloženým vyznamenáním nemá nikdo z přítomných zásadních připomínek – schváleno 

p. Květoň 

- navrhuje, aby se krajské vyhodnocení vítězných prací PO očima dětí uskutečnilo v Chotěšově 21. 6., 

po diskusi souhlas - cca po 15hodině bude slavnostní vyhlášení, rozpočet na vyhlášení zpracuje a 

zašle p. Hanusovi na e-mail 

p. Jůzek 

- je třeba, aby se všechna OSH podílela na akcích v expozici, aby to opět nezůstalo na bedrech PM 

p. Hanus 

- v Chotěšově bychom mohli předat pamětní medaile např. hejtmanovi PK, řediteli HZS a dalším 

významným podporovatelům dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji 

p. Malina 

- je to již 4 měsíce, kdy bylo vedení KSH odvoláno, ale do dnešního dne není nic předáno, je to 

neuspokojivý stav a zaslouží si to alespoň morální odsouzení, byl regulérně odvolán a měl splnit to, co 

mu bylo uloženo. Několikrát se bývalý starosta nedostavil k předání dokumentace, byl nebo je v tom 

nějaký úmysl? Pokud to nestíhal, měl to jako chlap říci. Navrhuje, abychom jako KSH například 

dopisem informovali i členy OSH PJ o tomto stavu, protože je p. Černý v KSH zastupoval. Teď prosákly 

informace, že někde „lítá“ 125tis. Kč v pokladně OSH nemá smysl se už „hrabat“ v minulosti, ale je 

třeba pracovat  

p. Foldová 

- opravdu nemá smysl po tolika měsících se „hrabat“ v tom, co bylo, vždycky ten, kdo se zaobírá 

minulostí, se nikam nedostane, je dost nepochopitelné, že stále není nic předáno. V jakékoliv firmě, 

když končíte jako vedoucí pracovník, následuje řádné předání funkce a pracoviště – pokud tomu tak 

není, následují sankce. Nechce nikomu ubližovat, nechce předjímat – ale je to nepochopitelné, proč 

do dnešního dne není předávacím protokolem vše předáno! OSH PS zaplatilo za KSH fakturu za 

medaile, stužky a diplomy – ve VV OSH PS s tím nebyl problém, ale náměstek pro ekonomiku 

požadoval garance, že dokumentace KSH PK bude s konečnou platností již předána a KSH začne 

normálně fungovat, dále vyjádřil obavu, že se děje něco, co je na trestní oznámení a na SP OSH bude 

požadovat vysvětlení. p. Foldová dále uvedla, že tento stav je velmi špatný, v mnoha sborech by nás 

za takový přístup „vypráskali“, je velmi nespokojená s tím, jak KSH pracovalo, vybízí ostatní, aby řekli 

svůj názor, vypadá to, že to mnohým nevadí!?!? 

p. Dlouhý 

-upozorňuje, že bývalého starostu KSH nemůžeme finančně postihovat, nebyl v pracovně-právním 

vztahu, odvolali jsme jej jako starostu, můžeme jej odvolat jako člena VV KSH 

p. Hanus a p. Foldová  

- jako člena VV KSH p. Černého nemůže odvolat SP OSH, podle Stanov toto může udělat pouze OSH PJ 



p. Hanus 

- ukončuje tuto debatu a poukazuje na to, že na 3. 4. je svolána schůzka k předání dokumentace, 

s přizváním i p. Černého a je jedno, zda přijde nebo ne, pak snad konečně budeme normálně 

pracovat 

- důrazně upozorňuje, že mu pro další činnost KSH chybí dokumenty, se kterými je nutné dále 

pracovat a již po dvakrát se neuskutečnilo naplánované a VV schválené předání – tady je problém! 

Ptá se, jestli někdo chce, aby to takhle dopadlo, aby nebylo možné podat v řádném termínu daňové 

přiznání, aby měl jako pověřený člen VV řízením KSH problém….musel se zařídit tak, aby to problém 

nebyl. Za přítomnosti p. Hulce byly otevřeny dvě bedny dokumentů, které jsou uloženy v kanceláři 

HVP, a.s. v Plzni, byl vyjmut šanon s účetnictvím a ten následně odvezen na ústředí SH ke zpracování 

daňového přiznání. Vše je hotovo a teď je neméně důležité urychleně změnit sídlo KSH a další 

procedurální záležitosti ( Rejstříkový soud, změna podpisového vzoru k bankovnímu účtu, krajské 

dotace apod. ) 

Upozorňuje na skutečnost, že na celý nastalý problém je sám, nebýt pomoci starostky OSH PS, jako 

členky VV KSH, mohl by se asi tzv. jen šťourat v nose! Takhle jsme to určitě nechtěli, chce věřit, že 

všichni jak tu dnes sedíme, máme zájem, aby KSH fungovalo bez větších problémů. Upozorňuje, 

abychom neřešili jen vlastní problémy na úrovni KSH, ale abychom především pomáhali okresům a 

sborům v jejich práci! Proto říká, udělejme tlustou čáru a začněme konečně fungovat! Je mu jedno, 

koho SP OSH zvolí za starostu, ale byl by rád, aby po 4 měsících, kdy KSH z pověření vede, mohl KSH 

předat tak, jak ukládají naše předpisy!  

p. Zajíček 

- říká, že přístup k běžnému účtu by šel udělat tak, aby se p. Hanus plus dva členové VV KSH odebrali 

do banky a přístup udělali, že by to neměl být problém, má dojem, že to šlo udělat 

p. Foldová 

- bez smlouvy a bývalého statutárního zástupce nelze změnit podpisový vzor 

p. Hanus 

- 17. 1. 2014 mu nebyl znám stav na bankovním účtu, smlouvu s Poštovní bankou také neměl a 

dodnes nemá v ruce!!! 

Bc. Zuber 

- upozorňuje, že zde teď zaznělo mnoho nepřesných informací 

- mluvit o někom, kdo není přítomen a tzv. mu natírat záda je nefér, moralizujeme a chováme 

se stejně 

p. Zajíček 

- opět poukazuje na to, aby si podpisový vzor p. Hanus udělal, vybízí p. Hanuse, aby do banky došel a 

podpisové právo si udělal 

p. Foldová 

- toto není možné bez řádné smlouvy o zřízení bankovního účtu a přítomnosti toho, kdo původně 

účet zakládal!!! 

p. Hanus 

- s usnesením SP OSH byl v Poštovní bance, ale protože nevěděl číslo účtu KSH ( nebyla předána 

dokumentace!!!, neměl smlouvu o zřízení bankovního účtu ) úřednice banky mu nedokázala pomoci, 

s napsaným kusem papíru by pak mohl do banky přijít kde kdo?!? 

p. Kumpán 

- největší problém je zkrátka to, že se za dlouhé 4 měsíce řádně a kompletně nepředala žádná 

dokumentace KSH, včetně smluv např. k bankovnímu účtu, a někteří viní z tohoto problému nové 



vedení, ale tak to není! Upozorňuje na skutečnost, že bývalé vedení by mělo mít největší zájem na 

tom, aby bylo vše předáno a to, že tady dnes p. Černý není a mluvíme o něm, tak jej neočerňujeme, 

pouze konstatujeme fakt, že za 4 měsíce není předána funkce ani dokumentace KSH!!! Pokud by se 

taková událost stala jemu, postaví se k problému jako chlap a funkci předá co nejdříve, především ve 

vlastním zájmu! 

p. Zajíček 

- nezpochybňuje, že to předání už mělo být dávno hotové, chtěl jen upozornit na možnost, jak se 

dostat k financím, nic víc nic míň 

p. Kumpán 

- p. Černý by měl udělat všechno pro to, aby se veškerá dokumentace KSH předala bez ohledu na to, 

zdav tady dnes je osobně přítomen nebo není – několikrát bylo uloženo tímto orgánem, že předání 

proběhne a k dnešnímu dni zase není nic předáno 

p. Květoň 

- poukazuje na to, že pokud někdo někoho „vyhodí“ ve firmě, nic se nepředává, nový nastoupí a musí 

se prohrabat materiály sám, když odcházel z firmy on, vzal si tužku a šel a nikomu nic nepředával 

p. Hanus 

- snaha z jeho strany a ze strany KKRR byla, měli jsme se sejít 4x, sešli jsme se 2x, není to tak 

jednoduché u organizace jako u soukromníka, pro p. Černému neřekl křivého slova, pouze 

konstatoval a konstatuje stav, který je. Uzavírá tuto diskusi a nehodlá se v tom dále pitvat. Důležité 

je, že příští týden se společně s KKRR sejdeme a věří, že už konečně dojde k uzavření této záležitosti, 

najdou-li se nějaké nesrovnalosti či pochybení, budete jako VV informováni, nehodlám a nebudu 

chodit po okresech a stěžovat si! 

 

U S N E S E N Í 
 

VV KSH bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení ze dne 25. 2. 2014 

- informace z ústředí SH, přednesené p. Hanusem a p. Hulcem 

- skutečnost, že Bc. Zuber nebude správcem webových stránek KSH PK 

- dočasné sídlo KSH PK: Purkyňova 27, 301 00 Plzeň  

- informace o technickém stavu vozidla KSH Š Fabia a předání velkého TP p. Jůzkovi 

- stav účtu KSH PK k 28. 2. 2014 211.353,50 Kč 

- informace vedoucího KOR historie o stavu v expozici DPO Plzeňska 

- vyjádření starostů OSH k dalšímu fungování expozice DPO Plzeňska v Chotěšově 

- termín slavnostního vyhodnocení krajského kola PO očima dětí, 21. 6. 2014 v Chotěšově 

- diskusní příspěvky p. Hanuse, p. Maliny, p. Foldové, Ing. Dlouhého, p. Kumpána, p. Zajíčka a 

Bc. Zubera 

 

VV KSH PK schvaluje: 

- zapisovatelku p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Jůzka a Bc. Zubera 

- pozvánku na IX. Shromáždění představitelů OSH, 8. 4. 2014 od 16hodin, HZ Nýřany 

- občerstvení při jednání SP OSH – chlebíčky a káva 

- smlouvu s ústředím SH o zpracování podvojného účetnictví KSH PK 

- administrativní pracovnici p. Renatu Vídršperkovou 

- člena návrhové komise Shromáždění starostů OSH, 25. 4. v Přibyslavi p. Václava Kalčíka 



- finanční hotovost 1tis. Kč pro občerstvení při otevření expozice DPO Plzeňska ( 3. 5. ),  dále 

při příležitosti 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru ( 21. 6. ) a při ukončení 

sezóny ( 28. 9. ) 

- předložené návrhy na vyznamenání 

 

VV KSH PK doporučuje: 

- IX. SP OSH jako předsedy pracovních komisí: návrhová p. Malina, mandátová p. Volejník a 

volební Ing. Špičák 

- IX. SP OSH provést volbu starosty a náměstků KSH PK aklamací 

 

VV ukládá: 

22/13 při zabezpečení pojištění exponátů, uložených v expozici DPO Plzeňska prodloužit termín 

plnění       termín: 30. 4. 2014 

       zodpovídá: František Hanus 

 

6/14 provést konečné předání dokumentace KSH PK, včetně sepsání předávacího protokolu 

       termín: 3. 4. 2014  

      zodpovídá: KKRR, p. Hanus, p. Černý, p. Svoboda 

 

9/14 připravit návrh plánu akcí v expozici DPO Plzeňska a všem členům VV přeposlat návrh plánu akcí 

elektronicky      termín: 30. 4. 2014   

                  zodpovídá: Petr Jůzek 

 

10/14 zabezpečit vydání schválených vyznamenání, prodloužit termín vydání 

       termín: 8. 4. 2014  

       zodpovídá: František Hanus 

 

15/14 připravit hlasovací lístky pro SP OSH jak pro volbu aklamací, tak pro tajnou volbu a zajištění 

občerstvení pro účastníky SP OSH   termín: 8. 4. 2014  

       zodpovídá: Alena Foldová 

 

16/14 zabezpečit fungování webových stránek KSH PK a jednat o další správě s Ing. Milanem 

Hoffmannem  

       termín: 30. 4. 2014  

       zodpovídá: František Hanus 

 

17/14 dopracovat veškerou dokumentaci expozice DPO Plzeňska v souladu s NOZ 

       termín: 30. 6. 2014  

       zodpovídá: Petr Jůzek a Bc. Zuber 

 

18/14 zaslat e-mailem na členy VV KSH PK plán akcí na rok 2014 expozice DPO Plzeňska a dopracovat 

rozpočet pro expozici DPO    termín: 30. 4. 2014  

       zodpovídá: Petr Jůzek 



19/14 starostům OSH připravit za svá OSH kopie technických průkazů vozidel, na která budou 

vypláceny cestovní náhrady při krajských akcích a soutěžích s upozorněním, že ke každému 

cestovnímu příkazu bude přiložena krátká zpráva o výsledku cesty 

       termín: 31. 5. 2014  

       zodpovídá: starostka a starostové OSH 

 

 

 

z poznámek a audio záznamu zapsala: 

Alena  F o l d o v á 

 

 

ověřovatelé zápisu: 

 

Petr   J ů z e k      Bc. Zbyšek    Z u b e r 

 

 

 

 

 


