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

dne 2. října 2014 v kanceláři OSH Plzeň-sever, Pobřežní 17, Plzeň – sever 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Frost, p. Svoboda, p. Kalčík, p., Jůzek, p. Veith, p. Bucifal, p. Květoň, p. Jíra, 
Ing. Hoffmann 
Hosté: plk. Ing. František Pavlas 
 
Starosta KSH PK p. Hanus přivítal přítomné a také hosta, krajského ředitele HZS PK Ing. 
Pavlase. Dnešní jednání povede zástupce MěSH Plzeň-město p. Malina, který vyzval ke 
konstruktivnímu jednání. 
Návrh na zapisovatele: p. Foldová 
Hlasování: 8 pro 0 proti  zdržel se: 1 
Návrh na ověřovatele: p. Hanus a Bc. Zuber 
Hlasování: 8 pro 0 proti  zdržel se: 1 
 
Program jednání: 

1) zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu – bylo provedeno 
2) kontrola usnesení 
3) hodnocení krajských soutěží a MČR 
4) hospodaření KSH PK, příprava rozpočtu na rok 2015 
5) příprava X. Shromáždění představitelů OSH 
6) zpráva KKRR 
7) organizační záležitosti 
8) usnesení a závěr 

 
Hlasování o navrženém programu jednání: 
7 hlasů pro  2 hlasy proti  0 hlasů se zdrželo 
 
Ad 2) kontrola usnesení – provedl p. Hanus 

- usnesení z IX. Shromáždění představitelů OSH – body usnesení splněny 
- usnesení z jednání VV KSH 30. 6. 2014  

� 22/13 – bod trvalý, je nutné zajistit soupis pojištěných věcí, odpovědnostní 
pojištění bude nutné pro novou sezonu zajistit u HVP, a.s. 

� 17/14 – úkol trvá: dopracovat veškerou dokumentaci pro EDPO Plzeňska 
v souladu s NOZ 

� 18/14 – rozpočet předložen již 9. 9. 
� 21/14 – zaslat e-mailem na adresu starosty KSH PK výše přerozdělených grantů 

MV ČR a dotací MŠMT ČR v letošním roce, splněno pouze za OSH Plzeň-sever 
� 22/14 – podklady k proúčtované dotaci ve výši 150tis. Kč od reklamní agentury 

v roce 2012 - bude vysvětleno v diskusi 
� 23/14 – bod trvá, p. Hanus připraví kupní smlouvu do dalšího jednání VV 

 
p. Černý – podal vysvětlení k nevyplaceným financím reklamní agentury (akce 
ROADSCHOW) za rok 2012. Uvedl, že na jednání VV KSH v únoru 2012 (Klatovy) byla 
projednána a schválena částka 12tis. Kč pro každé okresní sdružení, tyto prostředky se 
z jednotlivých OSH nefakturovaly z toho titulu, že KSH organizovalo další akce, které muselo 
uhradit s tím, že 12 tis. Kč okresním sdružením bude uhrazeno v následujícím roce. Trvá na 
tom, že usnesení z 19. 2. 2012 je legitimní. 



p. Hanus – podotýká, že o rozdělení není pochyb, ale ptá se na usnesení, které hledala i 
KKRR (konec roku 2012 a začátek roku 2013), že se tyto prostředky použijí pro potřeby KSH 
a následně se okresním sdružením vyplatí v následujícím roce. 
p. Černý – usnesení je platné a mělo by se ctít a částky by se měly uhradit. Dále má 
připomínku k tomu, že tak závažné dokumenty jako je čerpání rozpočtu a návrh rozpočtu 
bychom neměli dnes projednávat, měli jsme jej obdržet v předstihu. 
p. Hanus – odpovídá, že plán rozpočtu na rok 2015 bude jen v částkách, které jsou pro 
následující rok jasné, rozpočet bude schvalovat X. Shromáždění představitelů OSH, plnění 
roku 2014 obdržíte dnes, je to v jiných částkách, než které schválilo VIII. SP (např. nejsou 
tam granty MV), podrobný přehled hospodaření KSH za 1.- 9.měsíc 2014 bude schvalovat SP 
v Nýřanech. 
Ing. Dlouhý – říká, že bylo odsouhlaseno a schváleno vyplacení 12tis. Kč, bez udání termínu 
splatnosti, bylo na každém OSH, kdy bude kraji fakturovat. 
p. Hanus – podle Ing. Jiroty, hlavního ekonoma SH bylo řečeno, že za rok 2012 v daňovém 
přiznání KSH není závazek kraje v žádné výši, odkazuje na rozpočet z 3. Q roku 2012, kde je 
uveden příspěvek od právnických osob 150tis. Kč v příjmové části a v čerpání je částka 
400tis. Kč a ve výdajích máme 170tis. Kč. 
Ing. Dlouhý – připomínka, že faktury byly proplaceny se zpožděním, proto nemohou být 
v daňovém přiznání 2012. 
p. Hanus – navrhuje, aby VV nařídil vyplacení příspěvku z reklamní agentury za rok 2012 a 
2013 každý rok 12tis. Kč.  
p. Černý – nesouhlasí, faktury jsme měli zpochybnit před koncem roku – ve splatnosti 
faktury - a faktury by se měly uhradit. 
p. Hanus – ohrazuje se, podle informace hlavního ekonoma, jsou částky za rok 2012 
nevyplatitelné – proto navrhuje, aby VV nařídil jako starostovi kraje rok 2012 vyplatit, 
podivuje se, že na konci roku 2013 KSH nezaplatilo okresům RO, PJ a DO – jsou to podklady 
z předávané dokumentace KSH. 
- opětovně formuluje nařízení, že VV KSH nařizuje starostovi KSH uhradit faktury 
z příspěvku reklamní agentury částky 12tis. Kč za rok 2012 a 2013 z rozpočtu KSH v roce 
2014. 
Hlasování o bodu jednání: 
7 hlasů pro 2 hlasy proti 0 hlasů se zdrželo 
- pokud budou finance, faktury se uhradí, stále chybí 150tis. z roku 2012, bývalý starosta 
KSH již na konci roku 2013 neměl přístup k účtu KSH, ptá se, proč 18. 12. 2013 vystavil a 
zaslal  p. Černý reklamní agentuře fakturu na 150tis. Kč a agentura ji uhradila kolem           
15. ledna 2014. 
- do dnešního dne p. Hanus nedostal smlouvu s uvedenou reklamní agenturou za rok 2013, 
podle které by se udělala smlouva na rok letošní, faktura byla agentuře zaslána tzv. „na blint“ 
a byla uhrazena v červenci 2014 (150 tis. Kč). 
-  navrhuje, aby se o letošní částku podělily okresy PJ a PS (zde měla agentura zastoupení) a 
zbytek financí ponechat na pokrytí výše zmíněných požadavků – i vyplacení roku 2012. 
p. Černý – připomíná, že okresy nemohou ovlivnit to, kam agentura pojede – (vybírají si 
soutěže sami), trestáme tak okresy za to, za co vlastně nemohou. 
p. Hanus – v této chvíli trestáme okresy za to, že nebyla k dispozici smlouva, podle které by 
se připravila smlouva na rok 2014, opět navrhuje, aby se za rok 2014 vyplatily pouze okresy 
PJ a PS, zbytek zůstane KSH na pokrytí závazku z roku 2012, žádá p. Černého, aby se ještě 
podíval do dokumentů, které nepředal a smlouvu s agenturou našel a mohla se již teď na 
konci roku připravit smlouva na rok 2015 v předstihu i s udáním termínů mládežnických 
soutěží. 
p. Malina podává návrh na usnesení, aby za rok 2014 byla částka 12tis.Kč vyplacena pouze 
okresům PJ a PS. 
Hlasování o bodu jednání: 



2 hlasy pro 7 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
p. Hanus – byť jste mi nařídili, že mám vyplácet, nemám z čeho, dopadlo to takto, takže budu 
vyplácet pouze rok 2013, jako KSH nemáme žádné další příjmy a z dotace KÚ PK toto 
vyplácet nelze! 
p. Malina – bude se dělat úprava rozpočtu, jsme tady od toho, abychom se domluvili a řekli, 
z čeho budeme vyplácet. 
Ing. Dlouhý – na účtu KSH je dostatek finančních prostředků, 24tis. x 7 OSH činí částku 
168tis. Kč, proč to nelze vyplatit? 
 
Ad 3) Zhodnocení krajských soutěží a MČR 
Vedoucí KOR mládeže je dnes pro nemoc nepřítomen, krajské soutěže byly již částečně 
hodnoceny v červnu. 
p. Hanus – krajské soutěže jak mládeže tak dospělých byly konány v pěkném prostředí, na 
OSH PJ, PS a TC půjdou děkovné dopisy z KSH za organizaci a zabezpečení těchto krajských 
akcí a dále Městu Manětín, kde se v září konalo krajské setkání AZH PK. 
- na každé soutěži se najdou chyby, je třeba se jich napříště vyvarovat, vysoce hodnoceno 
komentování na krajském kole hry Plamen, komentování na dorostu a dospělých chybělo – je 
to škoda, komentátor dává soutěži „šťávu“. 
- kraj MH vyhrálo SDH Manětín, dorost SDH Žebnice a dorostenky SDH Úněšov, 
v jednotlivcích pak zástupci OSH Klatovy a Plzeň-sever. 
- všechny OR se měly sejít a vše si zhodnotit, OR velitelů již zasedala, stejně tak KOR 
mládeže. 
p. Kohel – přednesl hodnocení krajské soutěže v požárním sportu, která se konala na okrese 
TC ve Stříbře, soutěž hodnotí kladně po všech stránkách, pouze chyběl komentátor, kterého se 
nepodařilo zajistit 
p. Volejník – hodnotil MČR v Č. Budějovicích, náš kraj reprezentovali muži SDH Dehtín, 
ženy SDH Chválenice – oba týmy získaly mistrovský titul pro rok 2014. MČR bylo opět 
společné s HZS, poznatek od rozhodčích SH, že by bylo vhodné se vrátit k organizování 
samostatného mistrovství. 
p. Hanus – informoval, že oba mistrovské týmy a vicemistři HZS Pk byli v srpnu přijati 
hejtmanem PK, bohužel u mládeže se to již nepodaří z pracovních a časových důvodů pana 
hejtmana – týmům bude poděkováno z KSH. 
p. Kohel – bylo by dobré opět prosadit pravidlo automatického postupu mistra a následně 
v kraji i druhého v pořadí – příkladem je náš kraj, kde již po 13té postoupily ženy z SDH 
Chválenice, ostatní pak nemají motivaci. 
p. Zajíček – zhodnotil krajské setkání AZH PK, které bylo 18. 9. v Manětíně. V kraji máme 
100 ZH mužů a 6 ZH žen.  Setkání se zúčastnilo 56 ZH, 12 hostů, náměstkyně hejtmana 
JUDr. Lišková, náměstek starosty SH Ing. Salivar, krajský ředitel HZS PK Ing. Pavlas a 
starosta Města Manětín Mgr. Matuška. Účastníci si v dopoledních hodinách prohlédli zámek 
Manětín a po společném obědě byla přednesena zpráva starosty KSH. Dále vystoupili jak 
jednotliví vedoucí AZH okresů, tak hosté, kteří pozdravili a poděkovali za veškerou činnost. 
Závěrem vystoupil orchestr ZUŠ Plasy pod vedením p. Milana Kůsy. 
p. Černý – na OSH PJ byly projednány stížnosti, které přišly na krajské kolo dorostu, požádal 
o kontakt na vedoucího družstva ze Žebnice. Na komentátora se zapomnělo, časomíra 
fungovala, dále se ptá, zda je platným dokladem papír o tom, že někdo ztratil občanský 
průkaz, takových „papírů“ si mohu vyrobit několik. 
p. Hanus – pokud je tento doklad potvrzen, nevidí v tom problém. 
p. Černý – dotaz, zda se musí vypouštět první atletická dráha. 
p. Malina – dotaz, za jakých podmínek si lze pronajmout Městský atletický stadion               
ve Skvrňanech. 
p. Černý – lze si pronajmout celý stadion, včetně zázemí, ostatní záležitosti se dají domluvit 
na místě, finanční zátěž je srovnatelná s pronájmem 33. ZŠ – je o trochu dražší 



 
Ad 4) hospodaření  KSH, návrh rozpočtu 
p. Hanus – před sebou máte upravený rozpočet, který jsme schvalovali v listopadu 2013, 
čerpání bude známo po zpracování účetnictví za 1. – 9. měsíc 2014, doplněny budou čísla 
účtů a komentář. 
- k dnešnímu dni máme na účtu 366.905,58 Kč a stav pokladny KSH je 1.005,-- Kč 
- příjmy jsou celkem 394.980,59 Kč a výdaje 93.235,87 Kč, do SP bude vše připraveno 
- všechny výdaje jdou přes běžný účet, jsou to doklady a faktury – bereme na vědomí. 
p. Hanus - příjem ve výši 380 tis. Kč na pořízení požárního stroje bude ještě zahrnut do 
rozpočtu roku 2014, tyto peníze tzv. jen protečou přes KSH – Zastupitelstvo KÚ PK bude 
žádost schvalovat 8. 12. a peníze přijdou cca do 10ti dnů, KSH v té době musí mít 
připravenou smlouvu s dodavatelem a stroj nakoupit ještě v letošním roce, jinak o dotaci 
přijdeme. 
- navrhovaný rozpočet 2015:  
Příjmy :  od KÚ PK 100tis. Kč, reklamní agentura 150tis. Kč, příspěvek od HVP, a.s. a SH 
50tis. Kč – celkem příjmy 300tis. Kč. 
Výdaje:  84tis. Kč pro OSH, 18tis. Kč na mzdy, 12tis. Kč provozní náklady, vyúčtování 
dotace KÚ PK 100tis. Kč – celkem výdaje 214tis. Kč. 

- do plnění rozpočtu 2014 není zahrnuto proplacení Setkání přípravek (cca 10tis.Kč), 
dodané faktury se vracely k přepracování, rovněž není uhrazen rozpočet na propagaci 
a stavební úpravy Expozice DPO Plzeňska v Chotěšově (20.300,-- Kč). 

- je třeba dodat fotky ze Setkání přípravek (zodpovídá p. Bucifal). 
- rozpočet bude v tabulkové podobě zpracován a předložen SP, rozpočet bude připraven 

do volebního Shromáždění v dubnu 2015. 
p. Malina – navrhuje zpracovat rozpočet jen do dubna 2015 a kalkulovat jen s příjmy, o 
kterých víme, že budou naplněny. Je třeba, abychom zajistili chod KSH – provozní náklady 
jako - telefon, poštovné, strava, cestovné a další. 
Ing. Dlouhý – doporučuje, aby se příjem od reklamní agentury do rozpočtu 2015 zahrnul. 
p. Foldová – hospodaření za uplynulé období včetně rozpočtu na rok 2015 bude vedením 
KSH dopracováno tak, aby bylo včas připraveno pro X. SP. 
- návrh rozpočtu bereme na vědomí 
p. Malina – dotaz z čeho vyplatit dlužné faktury. 
p. Foldová – poukazuje na to, že jsme po neschválení programu jednání VV 9. 9. toto jednání 
ukončili, a tak stále trvá usnesení z 30. 6. 2014 č. 22/14, kdy měl Ing. Dlouhý a p. Černý 
připravit podklady k proúčtované dotaci 150tis. Kč v roce 2012 – ptá se, kde jsou zpracované 
podklady k této částce. 
Ing. Dlouhý – faktury jsou založené od všech dodavatelů, navíc 50 tis. Kč na účtu a 150tis. 
Kč od reklamní agentury je 200tis. Kč, takže nemůže být řeč o dluhu. 
p. Hanus – ohrazuje se k argumentům Ing. Dlouhého, vypadá to, že něco skrývá, 
dokumentace kraje byla předaná s dluhem 110tis. Kč – žádá, aby mu to předseda KKRR 
potvrdil – mlčení. Částka 150tis. Kč od reklamní agentury za rok 2013 jej nezajímá, protože 
k 1. 1. 2014 na účtu nebyla (opakuje, že byla připsána až 15. 1. 2014)  
– k 31. 12. 2013 na účtu KSH bylo 59tis. Kč a v pokladně 1tis. Kč. Dále se k tomu teď nechce 
vracet, jen podotýká, že po odvolání bývalého vedení 26. 11. 2013 jej to, co bylo před tímto 
datem nezajímá. Nechtěl do toho jít, ale účetnictví KSH před uvedeným datem jej od této 
chvíle zajímá, má své materiály a v doposud předané dokumentaci si potřebné doklady 
vyhledá, dále nic řešit nebude. 
Ing. Dlouhý – navrhuje, aby dotace od reklamní agentury za rok 2014 nebyla vyplacena 
nikomu a tato částka byla ponechána jako rezerva. 
p. Foldová – opět schováváme nedořešené vyúčtování 150tis. Kč v roce 2012, stále tomu 
nerozumí. 



Ing. Dlouhý – v roce 2012 jsem se stal členem KKRR, prošli jsme všechny účty a nebylo tam 
nic, co by se někam schovalo, nebo někdo něco ukradl - kam by se ty peníze daly? Každý účet 
měl svoji položku, nějaké peníze prostě nepřišly a vydávalo se, a nebyly peníze na to, aby se 
okresům vyplácelo 12tis. Kč, tak se to nechalo být s tím, že příští rok dostaneme dalších 
150tis. Kč a třeba i další dotace, takže se na každé OSH „dostřádá“ například 5tis. Kč a 
zaplatí se to najednou.  
p. Hanus – ale v žádném usnesení VV KSH to není! 
Ing. Dlouhý – ano, to v usnesení není. 
p. Foldová – tak jak se to může vyplácet? 
Ing. Dlouhý – protože se pouze pozdrželo proplacení faktur. 
p. Hanus – ani to, že platby OSH pozdržíme, nikde v usnesení nenajdeme a 150tis. Kč z roku 
2012 rozpustíme do nákladů KSH, protože kraj nemá peníze.  Všichni jsme ve VV seděli, 
takže za to neseme zodpovědnost. 
Ing. Dlouhý – takže řekněme, že dnes rozpustíme 12tis. Kč a vyplatíme si rok 2013 a 2014 a 
jsme na tom stejně. Opět navrhuji, abychom dotaci z roku 2014 ponechali jako rezervu a 
začněme kalkulovat až s dotací roku 2015. 
p. Malina – zapomínáme na subjekty, které fakturovaly. 
p. Hanus – souhlasí a navrhuje: dotace od reklamní agentury za rok 2014 se nebude 
rozúčtovávat – souhlasí všichni 
 
Ad 5) Příprava IX. Shromáždění představitelů OSH Plzeňského kraje 
Termín a místo: 

- čtvrtek 23. října 2014 od 16ti hodin 
- hasičská zbrojnice Nýřany 
- navrhovaný program jednání:  

� zahájení 
� volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
� zpráva o činnosti KSH za uplynulé období 
� stručné zprávy jednotlivých KOR 
� plnění rozpočtu 2014 a návrh rozpočtu 2015 
� zpráva KKRR 
� organizační zabezpečení voleb KSH PK v roce 2015 
� diskuse 
� usnesení a závěr 

 
Hlasování o předloženém návrhu programu:  
pro 9 hlasů  proti 0 hlasů   zdržel se 0 
 
Pozvánky jednotliví starostové OSH předají svým představitelům. 
Hosté: pozvat Krajský úřad PK – hejtmanství, krajského ředitele HZS PK, jednatele 
společnosti PO-BP, s.r.o. p. Roberta Válala, ředitelku pobočky HVP, a.s. Ing. Korunkovou, 
starostu SH ČMS Ing. Richtera, všechny členy ÚOR (vč. p. Hůly, p. Petrželky, Ing. Majera) 
p. Kumpán – připomínka, aby VV garantoval, aby jednání SP proběhlo důstojně, když 
zveme hosty. 
Návrh plán práce na období leden až duben 2015: 

- leden, únor, březen, duben jednání VV KSH 
- XI. SP OSH jako pracovní – konec února nebo v březnu, včetně konferencí KOR 
- XII. SP OSH  volební – duben 
- dále proběhla diskuse k připravovaným volbám na úrovni kraje. 

p. Hanus - navrhuje do organizační komise pro přípravu voleb jako vedoucího Ing. Špičáka 
z OSH Klatovy – ostatní okresy do této komise dodají po jednom členu. 
p. Malina – dotaz na termín pro odeslání pozvánek, včetně všech příloh. 



Diskuse ke zpracování účetnictví, včetně zaslání výpisu z účtu, účtová osnova je daná naším 
ústředím. Zaznělo upozornění na to, že pokud má KSH internetové bankovnictví, lze stav na 
účtu zjistit kdykoliv po přihlášení. 
p. Hanus – do 10. 10. 2014 budou odeslány pozvánky, včetně příloh – zodpovídá p. Hanus a 
p. Foldová. 
Ing. Dlouhý – KKRR si udělá jednání např. 17. 10., nebo tři dny před jednáním SP. 
p. Hanus – občerstvení na SP bude voda, káva, chlebíček cca 50,--Kč na jednoho. 
Hlasování o organizačním zabezpečení SP:  
9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
 
Ad 6) zpráva KKRR 
Informace podal předseda rady Ing. Dlouhý: 

- rada kontrolovala doklady do konce srpna 2014 
� duben  

zůstatek: 211.743,-- Kč 
příjem: jen úroky 1,43 Kč 

� květen 
zůstatek: 292.000,-- Kč 
příjem: 81.005,-- Kč 
výdej: 65,-- Kč 

� červen 
zůstatek: 263.086,-- Kč 
příjem: 11.466,-- Kč 
výdej: 41.066,-- Kč 

� červenec 
zůstatek: 413.000,-- Kč 
příjem: 150tis. Kč 
výdej: 27,-- Kč 

� srpen 
zůstatek: 413.042,87 Kč 
příjem: 2,87 Kč 
výdej: 22,-- Kč 

- důrazná a ostrá výtka na pozdní zpracovávání zápisů ze všech jednání KSH. 
- řešila se dotace od Veolie, byl tam ten problém, že jsme prohlíželi zápisy od konce 

roku 2012.  
- p. Hanus namítá, že nešlo o to rozdělení dotace, ale o rozhodnutí VV KSH, že se 

vyplatí tento příspěvek později. 
- p. Dlouhý diskusi uzavírá s tím, že se dnes již o tomto hovořilo dostatečně a pro SP 

bude zpracována celková zpráva. 
 
Ad 7) Organizační záležitosti 
p. Hanus: 
- informace k řešení stížnosti SDH Semošice – vyloučení členů, máme neúplné informace, 
předseda OKRR OSH Domažlice odepíše dotčeným subjektům, veškerou dostupnou 
dokumentaci si dnes převezme místopředseda ÚKRR p. Kumpán. 
- rozpočet EDPO v Chotěšově, předloženo čerpání ve výši 26.300,-- Kč. Navrhuje, schválit 
rozpočet na letošní rok do 30tis. Kč. 
Hlasování o rozpočtu EDPO: 
9 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
- ukládá odeslat z KSH PK děkovné dopisy na OSH PJ, PS a TC (krajské soutěže) a Městu 
Manětín (krajské setkání AZH PK) – zodpovídá p. Foldová 



- informace o přislíbené dotaci KÚ PK do výše 400tis. Kč (motorová požární stříkačka        
FOX 3). 
- v letošním roce z dotace KÚ PK pro KSH PK byly nakoupeny dva notebooky, brašny, 
tiskárna a OFFICE, jsou objednány flash disky. 
- návrh na příspěvek na cestovné pro týmy, které náš kraj reprezentovaly na MČR ve výši 
5tis. Kč (SDH Chválenice - ženy, SDH Dehtín - muži, SDH Žebnice - dorostenci, SDH 
Úněšov - dorostenky, SDH Manětín a družstvo TFA OSH Domažlice) 
Hlasování o příspěvku pro reprezentanty: 
9 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
Ing. Pavlas: 

- uvedl na pravou míru, jak žádat o dotaci z KÚ – pan hejtman se zajímá o požární sport 
a s ohledem na to, že okresní sdružení obdrželo dotace na podporu své činnosti, kam 
spadá i reprezentace hasičských družstev za Plzeňský kraj upozorňuje, že se nesmí 
z dotace platit jedna věc dvakrát. 

p. Kumpán: 
- upozornil na část Jednacího řádu SH, která se týká zasílání pozvánek na jednání výkonných 
orgánů z čehož vyplývá, že nic není „na tvrdo“. 
- převzal podklady ke stížnosti SDH Semošice a žádá o pověření k vyřešení celé záležitosti 
p. Hanus: 
- navrhuje, aby VV KSH pověřil p. Kumpána ke konečnému vyřízení výše zmíněné stížnosti, 
Hlasování o pověření p. Kumpána: 
9 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
- VYZNAMENÁNÍ došlé na KSH PK: předložené návrhy na vyznamenání byly členy VV 
prohlédnuty a následně k nim nikdo neměl zásadních připomínek – došlé návrhy schváleny. 
p. Černý – dotaz, proč je třeba psát návrhy na stroji nebo PC. 
p. Foldová – bylo to pouze doporučení. 
p. Hanus – vysvětluje, že když se na ústředí návrhy pročítají, je jich velké množství a pokud 
jsou vypsané v PC nebo na stroji, jsou dobře čitelné – bylo ústředím to vyžadováno. 
p. Černý – vyjádřil se k prodeji auta KSH PK Š Fabia, k převodu auta na nového majitele 
musí činit kroky KSH. 
p. Hanus – vysvětluje, že čekal na odezvu OSH PJ, že zájem o koupi trvá, byl připraven 
společně s p. Černým dostavit se na dopravní inspektorát k převodu. Auto nemá platnou TK 
již téměř rok. 
p. Černý – namítá, že se technická na náklady KSH měla udělat a nikdo mu neřekl, že má 
poslat nějakou žádost. V usnesení VV KSH byl prodej vozidla schválen, tak proč požadavek 
na zaslání žádosti? 
p. Hanus – příprava auta na TK by byla do výše 25tis. Kč, proto se od ní ustoupilo. Připraví 
se kupní smlouva a následně se prodej dořeší na DI – uloženo jako úkol. 
p. Foldová – kupní smlouva se připraví do 23. 10. 2014, pokud ji OSH Plzeň-jih bude 
akceptovat, následně se dořeší převod vozidla na DI. 
p. Černý – dotazuje se na pronájem kanceláře KSH na pobočce HVP, a. s. v Plzni, kdy nám 
bylo řečeno, že jsme tam tzv. „gratis“, nicméně si myslí, že bychom na pronájem kanceláře 
měli mít nějakou smlouvu, abychom za čas nedostali fakturu, vzhledem k tomu, že prosakují 
informace o prodeji HVP, a.s. 
p. Hanus – odpovídá, že s tím nebude nic dělat do doby, než naše ústředí jako hlavní spolek 
zaregistruje KSH PK u rejstříkového soudu. 
p. Černý – neustále chodí na bývalou kancelář KSH pošta, odmítá ji přebírat a přeposílat ji 
dále. 
- exponáty v Chotěšově, dotaz, kdo provede jejich ocenění. 
p. Malina - upozorňuje na to, že jdou řeči o tom, že v Chotěšově má uskladněny svoje „staré 
krámy“ p. Jůzek, opětovně pokládá dotaz, zda tuto Expozici DPO nadále provozovat. P. Jůzek 
chce se zajišťováním chodu a dalšího provozování EDPO v Chotěšově skončit. Otázka je, zda 



dále pokračovat, jak se na tom budou podílet okresy i kraj, zda se bude předělávat smlouva 
apod., neřešme exponáty, řešme celkový chod expozice. 
p. Černý – ustřihli jsme si před místostarostou Chotěšova ostudu, když ani nevíme, co 
obsahuje smlouva. Dále se dotazuje na úhradu banneru a proč se nakoupily dva notebooky pro 
KSH a přitom nemáme na vyplacení okresům. 
p. Hanus – odpovídá, že dva notebooky jsou nejen na soutěže, ale tzv. na cokoliv, uvádí 
poslední případ při setkání AZH PK, tisk fotografií. 
- nezaplacení faktury za banner bude řešen s dodavatelskou firmou, slíbili, že pošlou novou 
fakturu (banner byl opravován). 
Ing. Dlouhý – byla podána reklamace, ta byla vyřešena a tím pádem se původní faktura musí 
uhradit. Kdyby byla vystavena nová, původní se musí stornovat – to se nestalo. 
p. Černý – podotýká, že tato neuhrazená faktura za výrobu banneru musí být zahrnuta do 
závazků KSH za rok 2013 a uvedena v daňovém přiznání. 
p. Hanus – telefonicky mluvil s paní z firmy, která banner opravovala a ta slíbila, že mu pošle 
novou fakturu. 
Ing. Dlouhý – buď firma pošle opis faktury nebo se faktura musí zaplatit. 
p. Hulec – podal informace z jednání VV SH ČMS z 21. 9. 2014, SS starostů OSH bude 
v pátek 17. 10. a na příští rok 24. 4. 2015(také pátek). 
- hodnotilo se MČR dospělých v Č. Budějovicích – úspora 180tis. Kč, nový termín 
společného MČR 26. – 28. 6. 2015 v Trutnově, dále se kladně hodnotilo MČR hry Plamen a 
dorostu v Brně. 
- Pyrocar koncem srpna – 30tis. návštěvníků. 
- probíhá kontrola harmonogramu V. sjezdu SH ČMS 
- dále na SS bude předloženo hospodaření a rozpočet na rok 2015 
- informace k navýšení dotace MŠMT, na každý okres cca 10tis. Kč s tím, že se budou muset 
vyčerpat do konce roku 2014. 
- MČR hry Plamen a dorostu se bude konat od 8. do 12. 7. 2015 v Praze. 
- ohledně HVP, a.s. se hledá strategický partner, ČNB nutí pojišťovnu navýšit jmění o 50mil. 
Kč, předložený materiál o koupi se zamítl, nejspíš se přistoupí k prodeji životního pojištění 
jinému pojišťovacímu subjektu.  Pojišťovna si vede v celku dobře. 
- všechny akce k 150. výročí založení prvního českého hasičského sboru hodnoceny velmi 
pozitivně. 
- upozorňuje na nahlášení jednoho člena za náš kraj do návrhové komise. 
- budou se schvalovat Stanovy. 
- návrhy na vyznamenání došlé za náš kraj byly VV ústředím všechny schváleny. 
p. Hanus – navrhuje p. Černého do návrhové komise, ten odmítá. Dále doporučuje p. Václava 
Kalčíka. 
Ing. Pavlas – informace ke koupi PMS FOX 3, kdy žádost z KSH musí schválit nejen rada 
PK, ale také Zastupitelstvo. Musí se urychleně vše dořešit – kupní smlouva, žádost na KÚ PK. 
p. Foldová a p. Malina – potvrzují slova Ing. Pavlase, 30. 9. při kontrole dotace na OSH PS 
zazněla stejná slova od pracovnice OBKŘ p. Syslové. 
p. Malina – dotazuje se p. Hanuse, p. Černého a Ing. Dlouhého, zda je kompletně předána 
dokumentace KSH. 
p. Hanus – byl podepsán protokol, kde je nějaký soupis věcí, smlouva na akci 
ROADSCHOW (Veolia) není k dispozici dodnes (za roky 2012, 2013). 
p. Černý- odpovídá, že má u sebe ještě půl metru dokumentů, náležících k agendě KSH PK, 
až bude mít čas, tak to přebere. 
p. Hanus -  nelze se dostat do systému eDotace KÚ PK, ze strany p. Hanuse vše předáno 
není. 
p. Černý a Ing. Dlouhý – předání proběhlo, předávací protokol je podepsán. 
p. Hanus – podle spisového řádu není předání hotovo, jsou tam pouze balíky, ale co je v nich 
není zapsáno v protokolu. 



p. Malina – doporučuje, aby se opět předané dokumenty otevřely, sepsaly a poukázalo se na 
to, co chybí a vše už se konečně uzavřelo. 
p. Hanus – opakuje, že jej ode dneška zajímá, co bylo před 26. 11. 2013, požádá písemně 
ÚKRR o důslednou kontrolu a on za sebe říká, že už nic hledat nebude. 
p. Malina – smlouva s firmou Veolia, proč není na letošní rok podepsaná smlouva? 
p. Černý – ono je lepší smlouvu opsat než vytvořit novou, musí smlouvu z loňského roku 
najít. 
p. Malina – diskuse na téma odborné způsobilosti velitelů a strojníků JPO. 
Ing. Pavlas – nedostatečná odborná způsobilost - vnímá to jako problém, základní výcvik 
jednotek je věcí velitele jednotky, je to komplex problémů (uvolňování ze zaměstnání apod.). 
Bc. Zuber – hodnocení od pana starosty bylo povrchní, na neuskutečněném jednání 
v Chotěšově krátce mluvil s p. Hulcem a všechny věci mezi námi dvěma se nějakým 
způsobem vysvětlí a vyřeší do SP OSH. 
- je mu smutno, když se ze zápisu ústředí dozvíme, že HVP, a.s. se má prodávat, tady dnes 
slyšíme, že je všechno v pořádku a zaměstnanci HVP, a.s. dostávají trošku jiné informace, 
jsem z toho rozhozenej a nerad tady říkám, že to vypadá tak, že HVP, a.s. bude poslaná ke 
dnu stejně tak jako výzbrojna, nikdo nám neříká pravdu a úmyslně, tady nechci nikoho 
obviňovat, ale je zajímavé tyto informace slyšet z obou stran, ano bude to záležet na vás na 
starostech jak rozhodnete, opravdu neví, co si o tom má myslet. 
p. Kumpán - tyto informace se musí brát v čase, zaměstnanci HVP, a.s. tyto informace 
dostali 13. září a informace, které zde zazněly, byly z 25. září, čili to je vývoj. Definitivní 
rozhodnutí bude na SS OSH 17. 10. 2014.  
p. Černý – reaguje na problematiku ohledně HVP, a.s. – kdy se na SS tyto záležitosti řeší až 
po obědě, kdy spoustu starostů odjede, navíc teď nás čeká ještě odhalení pomníku, takže tam 
už nevyřešíme nic. Mrzí jej jedna věc, že byl jedním z těch, kteří sháněli lidi, zda do toho 
půjdou, nakupovali se akcie, myslí si, že to mělo smysl. A pokud dnes vše chceme poslat „k 
vodě“, tak to pošleme rovnou a také řekněme proč! Stejné to bylo s výzbrojnou, kterou jsme 
chtěli zachránit, pak přišel p. Žižka, na sjezdu v červenci bylo vše v pořádku a na podzim se 
výzbrojna prodala. Ptá se, co bude, když starostové OSH řeknou ne…, myslí si, že většině 
starostů to je ale jedno. 
p. Kumpán – těší jej starost hasičů o pojišťovnu, ale na druhou stranu je velmi nízké 
procento hasičů pojištěno u HVP, nejde mu to dohromady. 
p. Černý – v minulosti pojišťovna naslibovala spoustu věcí, jak bude vše fungovat, ale pak 
zjistíte, že způsobená škoda – pojistná událost není tři čtvrtě roku zlikvidována a dělají to 
funkcionáři SH ČMS jako likvidátoři – to je ostuda tohoto sdružení! 
p. Hulec - přečetl své stanovisko a vyjádření ke stížnosti na jeho osobu, podanou                
Bc. Zuberem na IX. Shromáždění představitelů OSH v dubnu 2014, kde vysvětlil ze svého 
pohledu celou situaci, která vznikla, vše má písemně a je ochoten své písemné stanovisko dát 
k dispozici. 
p. Foldová - poukázala na to, že smyslem zápisů z jednání je stručně informovat o tom, co se 
projednalo, není potřeba dopodrobna vypisovat slovo od slova, od toho je audio záznam, kde 
se sporné věci dají dohledat a případně zápis upravit. 
 

U S N E S E N Í: 
 
VV KSH PK bere na vědomí: 

- splněné body usnesení VV z 30. 6. 2014 
- hodnocení krajských soutěží mládeže a dospělých a účast reprezentantů PK na MČR 
- hodnocení krajského setkání AZH PK 
- přehled hospodaření za 1. – 9. 2014 s tím, že k dnešnímu dni je v pokladně KSH PK 

1.005,-- Kč a na účtu KSH PK 366.905,58 Kč – výdaje 93.235,-- Kč, příjmy 
394.980,59 Kč 



- návrh rozpočtu KSH PK do dubna 2015 – příjmy 300tis. Kč, výdaje 214tis. Kč 
- plán práce VV KSH PK do dubna 2015 
- zprávu předsedy KKRR  
- diskusní příspěvky p. Černého, Bc. Zubera, Ing. Pavlase, p. Maliny, p. Hanuse            

a p. Hulce 
 
 
 
VV KSH PK nařizuje: 
1/2014 - starostovi KSH PK p. Hanusovi, uhradit faktury zaslané jednotlivými OSH na 
přelomu roku 2013 a začátkem roku 2014 jako příspěvek z reklamní agentury (fi Veolia, akce 
ROADSCHOW), kde je zahrnuta úhrada nevyplaceného příspěvku z roku 2012. 
 
VV KSH PK pověřuje: 

- p. Kumpána k dalšímu řízení stížnosti SDH Semošice ve věci vyloučení členů z SDH 
 
VV KSH PK schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Hanuse                              
a Bc. Zubera 

- rozhodnutí o ponechání finančních prostředků z reklamní agentury v roce 2014 jako 
rezervu 

- program jednání X. Shromáždění představitelů OSH s termínem 23. 10. 2014, od 16ti 
hodin v hasičské zbrojnici v Nýřanech 

- plán práce VV KSH do dubna 2015 
- občerstvení při SP OSH ve výši 50,-- Kč na osobu (nápoje, chlebíček, káva) 
- seznam hostů, pozvaných na X. SP OSH do Nýřan 
- rozpočet pro Expozici DPO v Chotěšově do konce roku 2014 do výše 30tis. Kč 
- příspěvek ve výši 5tis. Kč na cestovné pro soutěžní družstva SDH Chválenice, SDH 

Dehtín, SDH Žebnice, SDH Úněšov, SDH Manětín a družstvo TFA OSH Domažlice 
- předložené návrhy na vyznamenání z jednotlivých OSH 

 
VV KSH PK ukládá: 
22/13 – pojištění exponátů uložených v Expozici DPO v Chotěšově a zajištění pojistné 
ochrany pro odpovědnost provozovatele (úraz, škoda na majetku) 
      termín: úkol trvalý 
      zodpovídá: p. Jůzek, p. Hanus 
 
17/14 – dopracování dokumentace expozice DPO Plzeňska v souladu s NOZ 
      termín: 31. 12. 2014  
      zodpovídá: p. Jůzek, Bc. Zuber 
 
22/14 – připravit podklady k proúčtované dotaci 150tis. Kč od reklamní agentury v roce 2012 
      termín: 4. 11. 2014  
      zodpovídá: Ing. Dlouhý, p. Černý 
 
23/14 – provést nutné administrativní úkony k převodu osobního auta KSH PK 
      termín: do 4. 11. 2014  
      zodpovídá: p. Hanus, p. Černý 
 
26/14 – zaslat pozvánky na X. Shromáždění představitelů OSH, včetně všech příloh členům 
VV KSH a pozvánky hostům 



      termín: 10. 10. 2014    
      zodpovídá: p. Hanus, p. Foldová 
 
27/14 – připravit kupní smlouvu na prodej auta KSH PK Š Fabia OSH Plzeň-jih 
      termín: 23. 10. 2014  
      zodpovídá: p. Hanus a p. Foldová 
 
 
28/14 – připravit a rozeslat děkovné dopisy za pořadatelství krajských soutěží mládeže a 
dospělých pro OSH Plzeň-jih, Tachov a Plzeň-sever a pro Město Manětín, které hostilo v září 
Aktiv ZH PK  
      termín: 23. 10. 2014  
      zodpovídá: p. Hanus, p. Foldová 
 
29/14 – připravit a vystavit krajská vyznamenání – čestná uznání a medaile sv. Floriana 
      termín: 23. 10. 2014  
      zodpovídá: p. Foldová 
 
Hlasování o usnesení: 
8 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů se zdrželo 
Jednání ukončeno v 19,35 hodin. 
 
Podle poznámek v zápisové knize a z nahrávky audio záznamu zpracovala: 
 
Alena   F o l d o v á 
 
 
 
ověřovatelé zápisu: 
 
 
František   H a n u s, v.r.      Bc. Zbyšek  Z u b e r 
 
   
 
 
 
 


