Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pk
Datum konání: 31. března 2015
Místo konání: HZ Plzeň Skvrňany
Přítomní: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Veith, p. Pechát, pí. Foldová, p. Zajíček, p. Špičák
Hosté: 0
Program jednání:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z posledního jednání VV KSH
3. Příprava jednání Shromáždění delegátů OSH Pk
4. Usnesení
5. Závěr
Ad1) Provedl p. F. Hanus, přivítal přítomné a předal slovo řídícímu jednání VV KSH p. V.
Malinovi. Ten přítomné seznámil s programem jednání a předložil ho ke schválení.
-

k programu p. Černý navrhl, aby se bod č. 3 neprojednával. Co budeme v tomto bodě
projednávat, žádné materiály jsme k tomu nedostali.

-

Hlasování o návrhu p. J. Černého:

pro: 4

proti: 5

zdržel se: 2

Hlasování o programu jednání:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Dále p. Malina navrhl, aby zapisovatel z jednání byl p. Z. Zuber a ověřovateli zápisu p. P.
Jůzek a p. V. Kalčík.
Volba zapisovatele zápisu:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Volba ověřovatelů zápisu:

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Ad2) Provedl p. Hanus
-

p. Hanus – ještě než začnu tak k bodu tři, jsme tady od toho, abychom si připravili
materiály jako takové, máme na ně necelý měsíc. Je to o domlouvání se na jednacím
a volebním řádu. Je potřeba dodat zprávy ze SD SDH. Dodaly okresy PS, PJ, TA, KT. Na
dnešní jednání je omluven p. Špičák, dnes to bude přednášet p. J. Kumpán. Materiál
budeme tvořit.

22/13 – pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění pojistné ochrany pro
odpovědnost provozovatele (úraz, škoda na majetku) úkol trvá
termín: úkol trvalý
zodpovídá p. Hanus, p. Jůzek
17/14 – dopracování dokumentace EDPO v souladu s NOZ úkol nesplněn, prodloužen

termín: 30. 6. 2015
zodpovídá: p. Jůzek, p. Zuber
23/14 – provést nutné administrativní úkony k převodu osobního auta KSH PK ke splnění
úkolu nedošlo s p. Černým. K 23. 3. 2015 vozilo prodáno p. J. Maráškovi za 25 000,- Kč,
peníze jsou na účtu KSH. Převod vozidla příští týden.
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 na VV OSH Plzeň-jih a předání velkého technického průkazu neřešeno viz výše
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 úkol splněn
termín: 20. 11. 2014
zodpovídá: pí. 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 úkol
splněn
termín: 15. 11. 2014
zodpovídá: starostové OSH
32/14 – opravit zápis z jednání VV KSH z června 2014 tak, aby splňoval veškeré náležitosti
úkol splněn
termín: neprodleně
zodpovídá: pí. Foldová
33/14 – písemně odpovědět na všechny připomínky Bc. Zubera z dnešního jednání a přiložit
nabídky na pořízení PMS FOX III úkol nesplněn, prodloužen
termín: 30. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
34/14 – písemně odpovědět na připomínky k práci OR historie a EDPO, které vznesl Bc.
Zuber úkol splněn, po termínu
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 úkol splněn
termín: 30. 11. 2014
zodpovídá: p. Černý
36/14 – vystavit a připravit schválená vyznamenání na jednotlivá OSH úkol splněn
termín: 20. 11. 2014
zodpovídá: pí. Foldová, p. Hanus
-

p. M. Frost – vyznamenání dejte si to do pořádku, buď přišlo pozdě nebo vůbec, nebo
přišlo po výročí nebo valné hromadě.

-

p. Hanus – připomínku beru, když přijdou minimálně ¼ roku dopředu budu
spokojený. Přijde - li to na poslední chvíli, zmačká se to a není to schválené tak to do
Prahy nešlo.

-

p. Frost – já vím, kdy jsme to posílali doporučeně z okresu RO, tady se to zadrželo.
Jestli to VV KSH schválí, tak by to mělo jít dál a ne aby paní náměstkyně zadržela
výjimku, žádost o ocenění. Nakonec Rokycany žádali samy.

-

p. Hanus – máme jeden řád a podle toho se máme chovat a víc k tomu nemám. Řešili
jsme s Milošem, i co máme teď na stole. Starostou bylo řečeno, že Návrh nemůže být
na dvou listech. Když to Praha vrátí nazpátek, já se už nebudu rozčilovat.

-

p. Černý – OSH ani KSH nemá právo návrhy zadržovat, pouze se vyjádřit k návrhům
souhlasíme, nesouhlasíme a pokud nesouhlasíme, napíšeme proč a jde to do Prahy.
Jestli to Praha udělí nebo neudělí, si rozhoduje VV ústředí nikoliv my. Je potřeba
návrh poslat na ústředí tak, jak jsme ho obdrželi. Stejně tak nemá pí. Hladíková s tím,
zda návrhy tam chodí vypsané rukou. Je potřeba schválené vyznamenání z kraje
zaznamenávat do evidence. Máme dneska pracovnici, máme náměstkyni pro
ekonomiku a administrativu, ať si to mezi sebou podělí a zapisují schválená
vyznamenání do Evidence členů. Máme s tím pak problém. Z Prahy volají, že tam není
zaznamenáno třeba ČU KSH.

-

p. Frost – sbory nadávají, vyznamenání chodí na okres i dvakrát, protože nejsou
ocenění, nechodíme na výročí, protože by to byla ostuda. A sem to přijde včas. Tak si
ten kocourkov dejte do pořádku.

-

p. Hanus – veškeré seznamy vyznamenání je vedeno, ne že není vedeno. Já si dělám
sám pro sebe, co odesílám do Prahy, mám svůj seznam na ten den, co odchází
vyznamenání.

-

p. Hanus další plněné úkoly:


na KÚ Pk zasláno vyúčtování dotace na 100 000,- Kč a 356 275,- Kč. Byly to dvě
platby 250 000,- a zbytek do celkové částky dotace, můžeme provést
jednorázovou platbu v jeden den ve výši max. 300 tisíc korun.



p. Bucifal ze zúčastnil jednání Krajské rady dětí a mládeže. Některým čelním
funkcionářům je ukončena činnost za špatné hospodaření. Byl mu zaslán návrh
stanov. 2. dubna bude jednání rady, kterého by se za KSH Pk zúčastnil p. Hanus.
Poplatek (2000,- kč) za rok 2015 byl již uhrazen.



Daňové přiznání za rok 2014 bylo podáno na FÚ. Stav k 31. 3. 2015 na běžném
účtu je ve výši 172 093,86 Kč, zůstatek v pokladně 5 206,- Kč. Za zpracování
účetnictví pro letošní rok zaplaceny 3000,- Kč.



Koupila se smuteční kytice Františkovi Křesťanovi, nakoupilo se zboží, medaile a
věci.



Na účet přibyly finanční prostředky za prodej služebního vozidla Š Fabia ve výši
25 000,- Kč.



Obdrželi jste plnění rozpočtu za loňský rok, kdo k tomu máte. Já vám k tomu moc
neřeknu, na dnešek je omluvena pracovnice, která musela náhle odejít. Na příští

jednání bude předložen návrh plnění rozpočtu za I. – III. měsíc letošního roku.
Zítra budou odeslány papíry p. Jirotovi, aby toto zpracoval.
-

p. J. Volejník předložil zprávu inventarizační komise. Inventarizace byla provedena
23. 3. 2015. Zpráva bude přílohou tohoto zápisu. Zprávu p. Volejník zašle elektronicky
p. Zuberovi.

-

p. Hanus nabídka kopírky KSH na jiné OSH převodem. Nekopíruje.

-

p. Černý - OSH PJ nezaplatilo KSH fakturu za vyznamenání, protože OSH PJ od roku
2013 nám KSH dluží ve výši 8000,- Kč. Pan Hanus má fakturu, kterou bude
projednávat na VV, co se nestalo. VV OSH to projednal a budeme to řešit zápočtem.
Čekal jsem na VV, abych to oznámil, který je až dnes. Zítra půjde dopis na KSH, že
odepisujeme z částky 8000,- Kč z částky, která je v inventarizační zprávě do umoření.
Pak budeme platit dál faktury, jak jsou stanovené.
 V kapitole příjmů jsou položky výdajové 51221, další výdajová položka 52181,
není jasné, co to jsou příspěvky od jiných subjektů – je to auto?. 68231
příspěvky od jiných fyzických osob 4 680,- Kč. Dříve byl požadován komentář.
Schází tady položka, když jsme ji obdrželi mzdy, není zavedena vůbec. Ve
výdajích máme rozvahové účty 34675, 34690, které by podle mého měly být
v kapitole příjmové, jsou to rozvahové účty, neděláme s nimi, ale měli by tam
být. Dále položka 50197, měli bychom k tomu mít komentář, co se za co
pořídilo, položka 51221 za co utraceno? Položka 51297 rozpitvat, za co
utraceno? V položce 51834 máme opět např. AZH a v položce 51297 také,
opět chybí komentář. V položkách 51821, 51846 a 51897 na položkách
Chotěšov proč? Vydává se mnoho peněz na Chotěšov a nevím, jak a kam jdou.
Pak máme SP OSH 51835 částka vysoká, ale byli jsme ve Vejprnicích. Položka
60205 – 168 000,- Kč nevím co je? Myslím si, že to nemůže být šestkový účet,
ale pětkový. Rozpočet by měl být udělán úplně jinak, dán podle pravidel
včetně komentáře.

-

p. Hanus – dodatek, požádáme p. Jirotu, aby nám to zdůvodnil s tím, proč to takto
rozházel a proč to dává pod taková čísla. Je potřeba se zeptat p. Jiroty proč tak
rozpočet sestavil, jinak komentář nemám. Doporučuju projednat KKRR včetně p.
Jiroty a provést komentář. Více k tomu říkat nebudu. Když si vezme naše revizní rada
rozvahu, je to přesně podle toho zpracováno a je to zpracováno odborníkem. Víc
k tomu komentář nemám.
 to co tady řekl p. Černý, že nezaplatí, fakturu 3245,- Kč proti nezaplacenému
nájmu provedeme přes KKRR, navrhuji utvořit alespoň dva lidi, má to
souvislost i s mandátní smlouvou č. 001/2010, kde jsou určité sankce. Ať se
k tomu pak vyjádří ti, které si určíme. Dnes vám nepovím, zda byla v účetnictví
2013 vedena tato pohledávka jako závazek.

-

p. Malina – proč nebyla faktura OSH PJ zaplacena, pokud na ni má nárok, zda byla
naplněna smlouva. Závazky po zvolení převzal nový starosta KSH.

Ad3) p. Hanus dnes jsme se sešli, abychom si řekli co a jak, jakým způsobem postavíme
krajské sdružení. Někteří starostové OSH donesli do organizační rady připomínky na které
nebyl brán zřetel. I KSH, respektive vedoucí OR jsou zároveň členy VV. Je nás 38 – 39
zástupců okresů, pokud to tak postavíme SP OSH bude mít 39 - 40 členů. VV bude mít 20 –
24 členů. Dnes bychom si měli toto rozdiskutovat. Minule jsme si odsouhlasili, že budeme
mít jednoho zástupce na 1000 členů členské základny okresu. Dále jsme si odsouhlasili, že
v OR bude parita, každý okres bude mít zastoupení. Pak nám taky stanovy říkají, že vedoucí
OR je členem VV. Máme radu mládeže, prevence, velitelů, ochrany obyvatelstva. Vedoucí
aktivu ZH je mimo VV, je pouze přizváván bez možnosti hlasovat. Jednací řád musí určit kolik
členů, pak podle toho volební řád
-

p. Kumpán – byl jsem požádán o přípravu materiálu, z kterého se utvoří volební řád.
Docházel jsem do vedení a seznamoval je s materiálem. Materiál jsem předal p.
Špičákovi. Měli jsme se sejít a on to projedná. Nakonec je to tak, že to dotáhnu
volební řád. Je potřeba rozhodnout, zda členové OR budou členy VV. Dále je potřeba
říct, kolik bude počet členů KKRR (1 zástupce za OSH, předseda volen z rady).
Výkonný výbor bude složen ze starostů OSH a 1 zástupce z daného okresu, volba
starosty KSH a náměstků bude provedena z těchto zástupců? Ve stanovách není
napsáno jednoznačně, že to mohou být i lidé navíc. Kolik máme kandidátů na funkce,
počet kol voleb? Kolik je kandidátů na starostu KSH? Vím o dvou kandidátech na
starostu KSH.

-

p. Hanus – já si myslím, že se dnes musíme domluvit, jestli má cenu, abychom se
bavili o VV 19 ti členným + VOR, nebo bude starostové OSH a VOR. Začněme
postupně, ať se k něčemu dopracujeme. Důležitá věc, na jaký počet se budeme
stavět.

-

p. Černý – p. Špičák byl zvolen na SP jako vedoucí komise přípravy SD OSH, okresy
měli dodat do komise po jednom zástupci. My jsme zástupce měli připraveného, ale
protože nebyl termín, čekal jsem na jednání VV, kde bych jméno zástupce oznámil.
Dnes se to řeší jiným způsobem. Proč máme měnit zaběhnutý systém? Maximální
počet členů KKRR 7, když některé OSH nedodá, nic se nestane. Z těchto členů bude i
předseda KKRR. 2 členové za OSH, VOR jsou od nového volebního období
právoplatnými členy VV, stejně jezdí s námi. Pokud bude někdo přizván, nebo
nebude, je to jedno. Předseda KKRR má právo se zúčastnit jednání. Maximální počet
členů KKRR 7 zástupců za OSH. VV 14 + VOR.

-

p. Kumpán – z čeho bude volen starosta a náměstci ze 14? Kolik náměstků?

-

p. Černý – dva náměstci.

-

p. Hanus – jsme řekli, že do každé rady si dá okres svého zástupce. Pokud ne, je to
jeho věc. Rady maximálně sedmičlenné.

-

p. Černý – neřešme teď rady, stanovy říkají, že OR bude jmenovat nový VV. Na SD
OSH potřebujeme členy VV, členy KKRR, předsedu KKRR. VV Jmenuje oblasti činností
a zřizuje OR.

-

p. Kumpán – VV zvolí vedoucí OR.

-

p. Černý – na sjezdu jsme nevolili vedoucího OR, volil to VV. OR VV najmenuje, tak to
říkají stanovy, jednací a volební řád.

-

p. Zuber – souhlasí s návrhem p. Černého. Dodržujeme pouze naše vnitřní předpisy
sdružení. Nevidím na tom nic špatného.

-

p. Hanus – připomíná, že rada mládeže má svůj statut, kde to volí vedoucí, když to
posuneme na kraj, zvolení zástupci v ORM si volí vedoucího, VV pouze potvrzuje.

-

p. Kumpán – Cituje ze stanov k problematice volby VOR.

-

p. Hanus – volební řád teď tvoříme.

-

p. Černý – volební řád je schválený.

-

p. Hanus – mi máme problém v tom, aby se zvolení zástupci sešli do SD OSH a zvolili
si svého vedoucího.

-

p. Černý – ve stanovách se odvoláváme na další vnitřní předpisy. Nešlo udělat
komplexně.

-

p. Hanus – teď ještě když hledáte tak se zeptám, do jaké míry jako starostové
přemýšleli, když jste toto schvalovali. Doteď byla parita, to znamená, že byl starosta
OSH + 1 byl VV. Může se stát, že z jednoho okresu jich tam může být sedm, v tom VV.
To znamená, že se může stát, že bude mít okres 7 hlasů.

-

p. Svoboda – citace k zřízení OR a VOR ze stanov čl. 48 odst. 2.

-

p. Kumpán – nechci se přít, pouze se snažím pomoci, od toho je tady VV aby řekl, jak
to bude.

-

p. Černý – VV bude volen v počtu 14 lidí, ze 14 lidí bude volen starosta a náměstci.
Bude volený předseda KKRR z maximálního počtu - 7. Všechny ostatní věci pominu
nominační volby do ústředí, jsou jasné. My máme neustále problém, aby některé
okresy nemohly někoho přehlasovat, pojďme od toho. Nemůžeme tady řešit své
osobní zájmy.

-

p. Hanus – budeme o každé části hlasovat, abychom se někam dostali? Dohodlo se
tady, že pro volbu starosty a náměstků bude VV čtrnáctičlenný.

-

p. Černý – nejprve bychom měli říct, že VV bude čtrnáctičlenný.

-

p. Hanus – to nemůžeš říci, když mají být ve VV vedoucí OR, můžeme třeba být
patnáctičlenný.

-

p. Zuber – naprosto zbytečně se do toho zamotáváme. Základ VV bude starosta OSH
a jeden zástupce daného OSH. Z toho budeme volit starostu a náměstky.

-

p. Hanus – souhlasíte takhle? Ano.

 pak jste řekli, jestli budou dva náměstkové, nebo jeden nebo tří. Nebo 13 tady
bylo řečeno. Takže jsme pro dva? Takže všichni jsme pro dva?
-

p. Malina – než řeknete kolik, tak si řekněte pro které oblasti náměstky
předpokládáte, aby to fungovalo. To není o počtu, ale dělbě práce.

-

p. Hanus – represe, prevence jeden náměstek, mládež a historie byl druhý,
organizační a ostatní věci byl třetí.

-

p. T. Kohel – ať je starosta, dva náměstci, ať je starosta pověří prací. Kraj nemá tolik
práce.

-

p. Malina – já si myslím, že kraj nebude mít žádnou práci. Je půl šesté, zase se
zabýváme samy sebou. Tuto celé co tady vymyslíte, může se na jednání rozbourat.
Neřekli jsme termín, neřekli jsme místo, kdo co bude řídit, za chvíli se budete koukat
na hodinky a sem se potlačí jiní lidé a my se zase budeme zabývat prkotinami. Vše je
dáno stanovama, jednacím řádem a Plzeňský kraj si bude dělat, co chce. Vždyť je to o
stejných lidech, co chcete měnit. VOR vše zařídí a odřou, budeme jim to
přehlasovávat, budeme jim do toho povídat, pojďte od toho prosím vás, nechte to
být, vykašlete se na kraj, pojďte si řídit svůj okres, toto nemá cenu. Už jsem zase
naštvaný, protože se neřeší vůbec nic. Povídáte jeden přes druhého, nevíte vůbec o
čem. Tady měl sedět někdo, kdo měl na starosti volby, lidi si mohou zvolit jakoukoliv
komisi, jsou nad námi. Nás už to v Plzni nebaví, hodinu a půl se vykecáváme. Povídali
jste dnes o rozpočtu, který stejně dnes nebudeme schvalovat, a přesto jste to museli
tady rozdrbat. Jsou to čísla, kterým stejně nikdo nerozumí, a stejně to nic neřekne. Já
chci dělat hasiče, pro hasiče dobrovolný v Plzni. Kraj je nadstavba a buď nám to něco
dá a bude přinášet, nebo to přinášet nebude. S vámi jsme přišli akorát o peníze, které
se vrátili do Prahy. Už toho mám dost. Buď řekněte, kdy to bude, nebo my se za chvíli
zvedneme a půjdeme. Máme toho v Plzni dost svého. Zítra máme schůzku
z primátorem a ještě jsme se k tomu nesedli. Do dneška nemáte termín. Řekněte
termín, ať se máme od čeho odpíchnout.

-

p. Svoboda – pět měsíců nebyl VV.

-

p. Kalčík – řekněte nám Vy kdy a kde to bude. Na okresech to tak funguje. Vedení
musí zajistit termín, hodinu a místo. Takto kdybych dělal VV, tak už tam nikdo
nebude. Hodina a půl a nic jsme nevyřešili.

-

p. Černý – prosím opusťme emoce, jak jsem řekl na začátku, o čem se chceme bavit
při přípravě SD OSH, utřel jsi mi tady jako uličníka. Chci se zeptat, na termín, u nás na
SD SDH starosta KSH říkal, že to bude 18. 4. na Doubravce a ty nevíš, kdy to bude.
25. 4. to nemůže být, protože 24. 4. je SS OSH, tam musí být provedeny nominační
volby. Nemuseli jsme se zbytečně dohadovat, kdyby byla svolána komise, kterou má
na starost p. Špičák. Podívejme se do stanov, kdo svolává SD OSH. Svolává to SP OSH.
Starosta nám slíbil, že bude SP v lednu. Je konec března a my jsme SP neměli, tak o
čem se budeme bavit. My to nemůžeme svolat, VV nemá na to právo. Sbalme to, ať
p. Špičák svolá komisi. Jsme tu všechny okresy, dáme po jednom členu do komise.

Komise se příští týden sejde a bude schopná připravit podklady pro jednání VV, které
je potřeba poslat všem, ať se k tomu vyjádří a nebudeme tady řešit kolik bude
náměstků, kolik členů VV. Vezmou se stanovy, jednací a volební řád pro toto volební
období a podle toho se pojede. Když to bude takto připraveno, SP máme za půl
hodiny hotové.
-

p. Hanus – 23. 10. 2014 v Nýřanech jsme zvolili p. Špičáka, na 1000 členů bude jeden
delegát a že bude k p. Špičákovi do komise 1 zástupce za okres. Splnilo pouze OSH PS.
Jinak nikdo nic. Čekali jsme, že s tím Špičák hne. Špičák volal p. Kumpánovi, že na to
nemá čas, ať si to děláme samy.

-

p. Svoboda – Citoval jsi zápis. Špičák řekne termín a sejdeme se. Inventarizační
komise se také nesešla. Volal jsi mi začátkem března. Chtěl jsi po mně, abych ti
podepsal inventury. Já je neviděl, nic podepisovat nebudu. Je potřeba dát vědět
alespoň týden dopředu pak to dám. Špičák měl na to dostatek času.

-

p. Černý – Opusťme p. Špičáka, dejme každý okres jednoho zástupce a řekněme
termín, kdy se komise pro přípravu SD OSH Pk sejde. Neřešil bych, kdo bude
vedoucím týmu. Sejdou se na místě, řeknou si kdo, co bude předkládat. Musíme říci
termín a místo.

-

p. Hanus – my skáčeme z levého pangejtu do pravého. Nejprve se musíme domluvit,
jaký bude počet, abychom se někam dostali. Vy tady vybafnete a nevíte, kde to bude.
Termín 18. 4. nebude, musím se dohodnout termín v týdnu. Máme čas do konce
dubna.

-

p. Černý – nemáme, protože 24. 4. je SS OSH.
 Pojďme se domluvit, ať dáme za každý okres do komise 1 zástupce.
Domažlice – Jan Brei,
Klatovy – pozvánku zaslat na starostu OSH,
Plzeň - sever – Kamil Hanus,
Plzeň - jih – Josef Černý,
Plzeň - město – Petr Jůzek,
Rokycany – Miloš Svoboda,
Tachov - pozvánku zaslat na starostu OSH.
Termín jednání komise 13. dubna 2015 na kanceláři OSH Plzeň – jih od 17:00
hodin.

-

p. Hanus – přizvete k tomuto jednání p. Kumpána, který má věci zpracované? Pan
Kumpán nechce. Nebude se do toho míchat.
 termín jednání SD OSH Pk je 22. dubna 2015 od 16:00 hodin na hasičské
zbrojnici v Plzni Doubravce.

-

p. Kumpán – chci připomenout, že starostové budou schvalovat Statut o udělování
vyznamenání, uvést postup okres kraj co může, nemůže, bylo by vhodné, aby se to
upřesnilo, aby nedocházelo dále k problémům s návrhy vyznamenání.

-

p. Černý – jedna věc je příprava, jsou již připraveny návrhy pozvánek, koho pozveme
na jednání SD OSH, to už máme?

-

p. Hanus – Vedení doporučuje pozvat na jednání pouze Ing. Pavlase, jinak nikoho.

-

p. Černý – toho kraje je škoda, že se nepozve. Je to hodnotící zasedání, kraj je nán
dlouhodobě nakloněn.
 členy do komisí bude tvořit tato komise, nebo je má již vedení připravené?
 Kdo připraví prezenční listiny?
 Pracovnice rozešle veškeré materiály delegátům, jednací a volební řád.
 Delegační lístek a ostatní zajistí vedení nebo pracovnice.
 Jedna funkce = jeden kandidát.

-

p. Hanus – i hejtman pochopil, že je to bez něho.
 Máš na mysli návrhovou, volební a mandátovou komisi?
 Prezenční listiny připraví kraj.
 Od Černého dát soupis materiálů, pracovnice rozešle materiály.
 Hlasovací lístky budou podobné, jako jsou na SP OSH.
 Po volbě starosty spadnou ostatní kandidáti na volbu starosty o patro níž na
náměstky.

-

p. Frost – když chceš kandidovat na starostu, kandiduj, když na náměstka, tak pouze
na náměstka.

-

p. Kumpán – je to potřeba předem připravit.

-

p. Hanus – volba bude horizontálně, to jsem chtěl slyšet.

-

p. Černý – Připravit dvě kola voleb, tajně. Volební komise může doporučit v případě
jednoho kandidáta veřejné volby. Komise připraví materiály, 16. 4. se rozešlo
materiály delegátům.
 Kdo připraví program činnosti do roku 2020?

-

p. Hanus – udělá se to stejně jako na okresech, opráší se starý.

-

p. Černý – vedení připraví program, komise připraví jednací a volební řád.

-

p. Svoboda – komise schválí se materiály pouze komisí. Termíny jsou šibeniční.

-

p. Kalčík – Komise budou tříčlenné, připravit – rozdělit ve vedení.

-

p. Hanus – má někdo připomínky k navrhovaným vyznamenáním? Nikdo.

-

p. Frost – dát jmenovitě, pro který okres bylo vyznamenání schváleno do zápisu.

V různém měl připomínku p. Černý – poslal jsem e- mail na zapisovatele a ověřovatele zápisu
připomínky k zápisu z jednání SP OSH Pk ze dne 23. 10. 2014. Dodnes na ně nedostal
odpověď a nadále jsou tam nepravdy, zkreslené informace, odmítáte to změnit. Řekl jsem, že
nebudu rozesílat zápis svým lidem, pokud zápis nebude opravený. Čekal jsem, jak si to p. L.
Ekstein se mnou přijde vyřídit, jak vyhrožoval. Do dnešního dne bez reakce. Když má záznam,
mohl to napsat podle něho. Chtěl bych, aby došlo k nápravě zápisu.
Ad4)
Usnesení z jednání
Bere na vědomí:
-

kontrolu usnesení z jednání VV KSH Pk, ze dne 4. 11. 2014,

-

stav běžného účtu KSH Pk k 31. 3. 2015 ve výši 172 093,86 Kč; v pokladně ve výši
5 206,- Kč,

-

vyúčtování dotací KÚ Pk,

-

zprávu inventarizační komise ze dne 23. 3. 2015,

-

odevzdání přiznání daně za rok 2014 na FÚ,

-

zaplacení příspěvku za rok 2015 Krajské radě dětí a mládeže,

-

p. Hanus bude zastupovat KSH na jednání Krajské rady dětí a mládeže dne 2. dubna
2015, je zaplacen příspěvek na rok 2015.

-

občerstvení na jednání SD OSH Pk v hodnotě 60,- Kč (párek, káva) na osobu,

-

diskuzní příspěvky, které na jednání zazněly.

Schvaluje:
-

zapisovatele jednání VV p. Z. Zubera,

-

ověřovatele zápisu p. P. Jůzka a p. V. Kalčíka,

-

komisy pro přípravu jednání SD OSH Pk, s termínem jednání 13. 4. 2015, od 17:00
hodin na OSH PJ,

-

předložené návrhy na vyznamenání.

Ukládá:
22/13 – pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění pojistné ochrany pro
odpovědnost provozovatele (úraz, škoda na majetku) úkol trvá

termín: úkol trvalý
zodpovídá p. Hanus, p. Jůzek
17/14 – dopracování dokumentace EDPO v souladu s NOZ úkol nesplněn, prodloužen
termín: 30. 6. 2015
zodpovídá: p. Jůzek, p. Zuber

33/14 – písemně odpovědět na všechny připomínky Bc. Zubera z jednání 4. 11. 2014 a
přiložit nabídky na pořízení PMS FOX III úkol nesplněn, prodloužen
termín: 30. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
1/15 – komisi pro přípravu SD OSH Pk připravit materiály - jednací a volební řád pro jednání
SD OSH PK
termín: 15. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
2/15 – rozeslat materiály delegátům SD OSH Pk
termín: 16. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
3/15 – zaslat zprávu ze SD SDH za okres Plzeň – město a Domažlice
termín: 1. 4. 2015
zodpovídá: p. Jůzek, p. Kalčík
4/15 – připravit jmenovitě komise na jednání SD OSH Pk
termín: 22. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
5/15 – připravit program činnosti do roku 2020 na jednání SD OSH Pk
termín: 22. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
6/15 – zabezpečit úpravu rozpočtu včetně komentáře a projednání s p. Jirotou
termín: 22. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus
7/15 – vystavit a připravit schválená vyznamenání na jednotlivá OSH
termín: 22. 4. 2015
zodpovídá: p. Hanus

Schválení usnesení: pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

Ad5) Závěrem poděkoval za jednání starosta KSH.
Zapsal: Zbyšek Zuber
Ověřovatele zápisu:
Petr Jůzek v. r.

Václav Kalčík v. r.

Příloha zápisu č. 1
Schválená vyznamenání:
Okres KT, SDH Hartmanice
SDH Petrovice

ČU SHČMS
Čestný prapor

Okres RO, SDH Cheznovice
SDH Přísednice
SDH Němčovice
SDH Bušovice
SDH Bušovice
SDH Bušovice
SDH Bušovice
SDH Vranovice
SDH Bušovice
SDH Mirošov
SDH Plzeň Skvrňany
SDH Plzeň Skvrňany
Okres PJ SDH Dnešice
Okres DO SDH Postřekov
SDH Postřekov
SDH Postřekov
SDH Postřekov

Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy
Medaile Sv. Floriána
Medaile Sv. Floriána
Medaile Sv. Floriána
Medaile Sv. Floriána
ČU KSH
Medaile Sv. Floriána
Medaile Sv. Floriána
Řád Sv. Floriána
Řád Sv. Floriána
Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy
Za mimořádné zásluhy

Příloha zápisu č. 2
Do dnešního dne mi p. Volejník nezaslal zápis, jak slíbil.

