
Z Á P I S 
z jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje,  

konaného dne 4. listopadu 2014 v hasičské zbrojnici v Plzni, Skvrňany 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Ing. Dlouhý, p. Kalčík, p. Veith, p. Kohel, p. Jíra, p. Zajiček, p. Hulec,                    
Ing. Hoffmann 
Hosté: plk. Ing. František Pavlas 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola usnesení z 2. 10. 2014 
3. Hodnocení X. Shromáždění představitelů OSH 
4. Organizační záležitosti 
5. Usnesení a závěr 

 
ad 1) zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Jednání VV zahájil starosta KSH PK p. František Hanus a předal vedení dnešního jednání       
p. Vlastimilu Malinovi, který seznámil přítomné s programem dnešního jednání a předložil jej 
ke schválení 
- k programu Bc. Zuber: dotaz, zda je toto jednání poslední či nikoliv, mělo by být 

hodnocení práce VV a odborných rad, a příprava plánu práce KSH na rok 2015 
- p. Hanus – předpokládá, že toto jednání nejspíš bude poslední, ale možná bude v prosinci 

ještě jedno z důvodu nutných schválení některých věcí předložených Krajským úřadem, 
zatím nejsou k dispozici k podpisu smlouvy k nákupu požární stříkačky. Dále i schválení 
případných vyznamenání tak, aby mohla být odsouhlasena a připravena pro výroční valné 
hromady. V neposlední řadě i dokončení smlouvy mezi KSH PK a  OSH PJ o koupi 
vozidla. 

� na hodnocení práce VV a rad je čas na dalším jednání v měsíci lednu, před 
pracovním Shromážděním představitelů OSH 

 
schválení programu jednání: 
pro : 12 proti: 0  zdržel se: 0 
 
volba zapisovatelky zápisu : p. Alena Foldová 
pro : 11  proti : 0  zdržel se: 1 
 
volba ověřovatelů zápisu: p. Petr Jůzek a p. Pavel Pechát 
pro : 12 proti : 0  zdržel se: 0 
 
ad 2) kontrola usnesení z 2. 10. 2014 – provedl p. Hanus 
- ve zprávě KKRR nevycházely součty (rozdíl mezi příjmy a výdaji) způsobené pohyby na 

účtu, dojde ke změnám   



- 1/14  uhrazení faktur z OSH z přelomu r. 2013 - 2014 příspěvky reklamní agentury - nutno 
tyto faktury opravit s uvedením textu: r. 2012 = 12.000,- Kč a r. 2013 = 12.000,- Kč a co 
nejdříve zaslat na KSH (do 15. 11. 2014). Do dnešního dne opravené faktury jen z OSH 
Tachov a Plzeň – sever. Upozornění, že žádné OSH nemělo pohledávky ve výši 12.000,- Kč 
za rok 2012, ani KSH! 

- p. Kumpán pověřený řešením stížnosti – předal informace o řešení stížnosti SDH Semošice, 
vše se řeší se členy sboru a starostkou SDH, na dalším jednání VV bude předložena 
závěrečná zpráva  

- 22/13  bod trvá pojištění exponátů v expozici  
- 17/14  bod trvá – p. Jůzek se domluví s Bc. Zuberem na termínu schůzky – přesunuto na bod 

trvalý 
- podklady pro reklamní agenturu – splněno, ale nutno dodat opravenou fakturu 
- 22/14  při zasedání KKRR se nic nenašlo 
- 23/14  úkony k převodu auta, VV OSH PJ zasedá až na konci listopadu - termín prodloužen 

do 31. 12. 2014, technická kontrola vozidla propadá 7. 11. 2014 
- 26/ 14 bod splněn 
- 27/14 kupní smlouva vozidla - p. Jůzek dodá velký TP, smlouva předběžně připravena  
- 29/14 připravit krajská vyznamenání k rozeslání – splněno  
- 28/14 připravit a rozeslat děkovné dopisy za pořadatelství krajských soutěží a ostatních akcí 

bylo splněno 
 
p. Černý – bod 27/14 nemůže být splněn, nemá ještě smlouvu ke koupi vozidla 
p. Hanus – znění smlouvy má u sebe, není ještě vyplněna, nebyl technický průkaz vozidla, 
smlouvy zpracovalo právní oddělení SH ČMS Praha 
 - znění smlouvy na jednání předáno p. Černému 
 
ad 3) hodnocení X. Shromáždění představitelů OSH 
 
- p. Foldová – dnes byl kontaktován zapisovatel p. Ekstein ze SP bude do čtvrtka předán zápis 

ověřovatelům zápisu, aby mohl být rozeslán začátkem příštího týdne všem na e-mail 
� kladné hodnocení Shromáždění, jednání mělo spád a bylo konstruktivní, názor, že všichni 

byli velmi potěšení návštěvou  významných hostů 
- p. Černý – poukázal na nevhodná slova zapisovatele a nevhodné useknutí diskusního 

příspěvku p. Ing. Korunkové, HVP je naším majetkem 
- p. Hanus – podivení nad tím , (i některých  hostů),  že nebyla vůle najít mezi sebou 

zapisovatele, můžeme být rádi, že někdo vzal úkol zapisovatele a není členem VV KSH, dále 
byla rozdána příloha k registračnímu listu KSH PK 

- p. Černý – je chyba vedení, že nezvládlo před jednáním domluvit zapisovatele a ověřovatele 
zápisu před jednáním, toto má být předem domluveno 

- Bc.  Zuber – řídící tohoto jednání nešťastně řešil připomínku OSH Rokycany týkající se 
doplnění programu (upozornění na Jednací řád) 

� v diskusi chtěli vystoupit se svými příspěvky p. Černý a p. Kolář, bohužel nebylo jim 
umožněno již promluvit 

� zpráva mandátové komise byla vyřčena až v 17:40 a my hlasovali zhruba od 17:30 
hodin, informace o tom, zda jsme usnášení schopni nebylo správné, komise měla 
hlásit počty dříve 



� návrh rozpočtu 2015, nejdříve byl předkládán materiál, kde byly jiné částky, až po 
rozporování a upozornění následně dodány správné tabulky 

� v rozpočtu 2014 – měl být předkládán návrh upraveného rozpočtu,  chybělo 
předložení úpravy některých položek, změnili se položky i finanční položky dotací 
z KÚ PK, mělo zaznít,  proč se to změnilo či navýšilo, zviditelnit rozdíl 

� na VV jsme obdrželi čerpání finančních prostředků pro EDPO, nikde nebylo zaneseno 
v rozpočtu čerpání pro EDPO, je to špatně, nebyl k rozpočtu komentář, již  na VV se 
měly projednat úpravy rozpočtu, ještě dříve vytvořit směrnici ( je to běžné i v 
rozpočtech obcích,  kde starosta a rada má možnost zacházet s nějakou částkou) a 
předložit toto SP - vyhnuli bychom se i tomu, když je třeba udělat změna v rozpočtu 
určitého rozsahu a nemuseli by jsme svolávat SP -  nelze proplatit věc a pak bez všeho 
toto zapsat do rozpočtu a předložit to jako čerpání 

� dotaz kdo, kdy schválil nákup IT techniky (počítače, tiskárny, flash disků), nebylo 
zodpovězeno 

� dotaz na vedení, zda byla vyhotovena poptávka na PMS FOX III. 
� vyjádření nepochopení ze strany Bc. Zubera: vystoupení p. Ing. Korunkové ohledně 

prodeje životního pojištění (60 mil. Kč → v rozporu s informací od Ing. Salivara, 
který uváděl 90 mil. Kč 

� dotaz na p. Jůzka ohledně EDPO - vysvětlení nějakých dohadů, kdo zpochybňuje 
práci ORH, řešení zápůjčky z  EDPO, přenos více informací do VV o práci, která se 
skutečně udělala v expozici  

 
- p. Hanus – odpověď na dotaz k  Ing. Korunkové -  prodej životního pojištění - rozdíl cca 30 

mil.Kč, informace se Shromáždění starostů OSH je 120 mil. Kč., a toto číslo ještě není 
přesné, protože rezervy nabíhají podle toho kolik je smluv -  nutno tyto částky brát jen jako 
„iluzorní“, brát jen jako informaci jako takovou 

- p. Kumpán – reaguje na životní pojištění → musí se počítat s vypořádáním směrem ke 
klientům i případnému kupci, až se prodej ukončí, bude vše předloženo SS OSH, zbytek 
předpokládané částky bude přesunut na kapitál životního pojištění, o životní pojištění nemá 
nikdo zájem 

- p. Černý – přední funkcionáři by se měli alespoň trochu shodnout v číslech, která jsou 
vyslovena  

- p. Hanus – připomínka na jednání starostů - scházelo to, že se měl k problému vyjádřit 
předseda dozorčí rady HVP, a.s., ten tak bohužel neučinil  

� vysvětlení k rozpočtu 2015, vzhledem k připomínkám udělal jsem jej na celý rok, 
vysvětlení pochybení o rozdání materiálů a následné opravě 

� k rozpočtu 2014 - doporučuje náhled a kontrolu rozpočtů od r. 2010, rozpočet 2014 
zůstal tak, jak byl původně předložen předchozím vedením 

� vysvětlení Bc. Zuberovi, že nejsme řádnou rozpočtovou organizací jako obce, ale jsme 
neziskovou – spolkem, máme jiné hospodaření než obce - rozpočet 2014 připraven 
původním vedením, předložení tohoto rozpočtu podle toho, co jsme naplnili a co 
přeplnili, včetně mezd 

� v rozpočtu se EDPO objeví až budou účty předloženy a proplaceny, pak se objeví v 
naplnění 

� nákup IT techniky z dotace KÚ PK - dle podmínek ve smlouvě: 
� KSH nemělo vlastní sekretariát, nyní se buduje nová kancelář KSH, a tím vznikla 

potřeba ji vybavit – zdůvodnění nákupu IT techniky 



� dnes mohou být předány flash disky pro funkcionáře VV proti podpisu a po 
ukončení funkce člena VV KSH, budou opět vráceny KSH PK 

� z dotace nelze kupovat nábytek, bude ještě zakoupena laminovačka, jsme 
limitováni cenou stejně jako OSH, ale snažíme se do 15. 12. 2014 vyčerpat celou 
tuto dotaci a řádně ji vyúčtovat na KÚ PK 

� Nabídka na zakoupení PMS FOX III, byly doručeny 4 nabídky, Radou KÚ PK je 
nákup schválen, od koho bude zakoupeno, za kolik a doporučen nákup  ke schválení 
Zastupitelstvem PK 

� Dotace dále čerpána na PO očima dětí, mládež, přípravky 
� PMS FOX III bude deponována po dohodě s ředitelem HZS PK na stanici HZS PK 
�  

V 17 hodin po omluvě jednání opustil p. Sladký a p. Květoň. 
 
ad 4) organizační záležitosti 
- P. Hanus - předložená vyznamenání – ze strany členů VV KSH není připomínek,  do 14 ti 

dnů budou připravena a dle domluvy zajištěno dodání 
hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů 

- p. Svoboda – připomínka, zapisovat do zápisů jmenovitě, které OSH žádá o vyznamenání 
- p. Foldová – upozornila na informaci od p. Hladíkové z Prahy na správné vyplňování, psát na 

jeden tiskopis (je to jednolistý dokument), hůlkovým písmem nebo na PC – je to pouze 
doporučení – důležitá je čitelnost, aby se například nezaměňovala či „nekomolila“ jména 

- p. Černý – k paní Foldové, že nepsala o doporučení, ale že je to požadavek ústředí 
- p. Hanus – požadavek, aby opravené faktury z OSH byly zaslány na KSH do 15.11. 

� 6. 11. v Sušici zasedá KORM, pověřuje p. Volejníka k zastupování na tomto jednání 
� stav běžného účtu  KSH PK k 5. 11. 440. 605,14 Kč, v pokladně 629,-Kč 

- p. Kumpán – webové stránky KSH PK – nespokojenost s dvěma zápisy z jednání, z 30. 6. je 
tam zápis ještě s komentáři, což není vhodné. V dalším zápisu z 2. 10. jsou chyby v 
součtových částkách KKRR, na web nutno dávat opravené! 

- p. Bucifal – připomínka ještě poslat také děkovné dopisy MěSH PM – akce Bambiriáda, 
SDH Sušice a Město Sušice – akce Přípravky 

- p. Bucifal – dotaz směrem k OSH PJ a OSH PM, zda počítají s krajskými soutěžemi mládeže 
Plamen a dorost v roce 2015 

- p. Černý – OSH PJ Plamen v roce 2015 pořádat nebude, pořádali za PM v roce 2013 
- p. Černý – k zápisům: zápis s připomínkami nebyl ověřen, měl být opraven 
- p. Foldová – omluva za zápis, bude opraven  
- Bc. Zuber – žádá, aby dostal písemnou odpověď na své připomínky a zaslání nabídky na 

PMS FOX III. 
- p. Jůzek - PM nebude organizovat krajské kolo dorostu, ani krajské kolo hry Plamen 

 
V 17,35 po omluvě opustil jednání p. Pechát 
 
- p. Frost - OSH Rokycany nebude pořádat soutěž za PM 
- p. Foldová - v roce 2015 přislíbila pořádání krajské soutěže dorostu, po jednání VV OSH PS 

podá další informace 
- p. Hanus – konání soutěží musí být projednáno, nedělat si ostudu, na tyto akce máme 

přislíbené dotace! 



- p. Hanus – dotaz k p. Černému -  potřebuje fakturu na 150 tis. za rok 2013 a smlouvu 
s reklamní agenturou, která nám tyto peníze posílá, na účtu KSH za leden je příjem, který 
není podložen fakturou 

- p. Hanus – odpovídá k dotazu Bc. Zubera, že nemůže bez předchozího souhlasu soukromé 
osoby přeposílat e- mail dalším lidem 

� dotaz na p. Ing. Pavlase, zda může jeho e-mail s nabídkou na PMS FOX III přeposlat              
Bc. Zuberovi 

- Ing. Pavlas – nemá s přeposláním nabídky problém, nabídky byly zpracovány Ing. Bártkem 
dle nabídek PMS z internetu 

- p. Hanusovi a p. Jůzkovi uloženo – písemně odpovědět na dotazy Bc. Zubera,  které dnes 
vznesl, včetně činnosti OR historie a práce p. Jůzka v EDPO - do 20. 11.  

 
ad 5) usnesení  
 
U S N E S E N Í:  
 
VV KSH PK bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z jednání VV KSH PK, ze dne 2. 10. 2014  
- diskusní příspěvky, které na jednání zazněly 
- stav běžného účtu  KSH PK k 5. 11. 2014: 440. 605,14 Kč, v pokladně 629,-- Kč 

 
 
VV KSH PK schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou 
- ověřovatele zápisu p. Jůzka a p. Pecháta 
- předložené návrhy na vyznamenání 

 
VV KSH PK ukládá:  
22/13 – pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění pojistné ochrany pro 
odpovědnost provozovatele (úraz, škoda na majetku 
        termín: úkol trvalý 
        zodpovídá p. Hanus, p. Jůzek 
17/14 – dopracování dokumentace EDPO v souladu s NOZ 
        termín: 31. 12. 2014   
        zodpovídá: p. Jůzek, Bc. Zuber 
23/14 – provést nutné administrativní úkony k převodu osobního auta KSH PK 
        termín: 31. 12. 2014  
        zodpovídá p. Hanus, p. Černý 
27/14 – připravit kupní smlouvu na prodej osobního auta KSH PK tak, aby mohla být projednána 
VV OSH Plzeň-jih a předání velkého technického průkazu 
        termín: 20. 11. 2014  
        zodpovídá: p. Hanus, p. Jůzek 



 
 
30/14 – zaslat děkovné dopisy na MěSH Plzeň-město – pořádání Bambiriády a SDH Sušice, 
včetně Města Sušice – setkání přípravek v září  
       termín: 20. 11. 2014    
       zodpovídá: p. Foldová 
31/14 – zaslat opravené faktury z jednotlivých OSH pro proúčtování příspěvku z reklamní 
agentury (ROADSCHOW), kde bude uvedeno: rok 2012 = 12tis. Kč, rok 2013=12tis. Kč 
       termín: 15. 11. 2014  
       zodpovídá: starostové OSH 
32/14 – opravit zápis z jednání VV KSH z června 2014 tak, aby splňoval veškeré náležitosti 
       termín: neprodleně 
       zodpovídá: p. Foldová 
33/14 – písemně odpovědět na všechny připomínky Bc. Zubera z dnešního jednání a přiložit 
nabídky na pořízení PMS FOX III 
       termín: 20. 11. 2014 
       zodpovídá: p. Hanus 
34/14 – písemně odpovědět na připomínky k práci OR historie a EDPO, které vznesl Bc. Zuber 
       termín: 20. 11. 2014 
       zodpovídá: p. Jůzek 
35/14 – doložit fakturu z roku 2013, která byla odeslána na reklamní agenturu do Prahy na konci 
loňského roku, včetně smlouvy s agenturou za rok 2013  
       termín: 30. 11. 2014  
       zodpovídá: p. Černý 
36/14 – vystavit a připravit schválená vyznamenání na jednotlivá OSH 
       termín: 20. 11. 2014  
       zodpovídá: p. Foldová, p. Hanus 

 
 
Schválení usnesení: 
pro: 10 hlasů  proti: 0 hlasů zdržel se: 0 
 
Z poznámek a audio záznamu zpracovala: 
Alena   F o l d o v á  
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Petr  J ů z e k, v.r.       Pavel  P e c h á t, v.r.  
 

 
 


