
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH PK 

Datum konání: 26. května 2015 
Místo konání: HZ Nýřany 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Veith, p. Vacek 
Hosté: p. Zajíček, p. Hulec, p. Kumpán 
 
Program jednání: 

� Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu 
jednání 

� Kontrola plnění usnesení z posledního jednání VV KSH ze dne 31. 3. 
2015 

� Zhodnocení Shromáždění delegátů OSH 

� Ustanovení vedoucích OR 

� Organizační zabezpečení KK v PS (Domažlice 6. 6. 2015) 

� Organizační zabezpečení KK dorostu (Plzeň 30. 6. 2015) 

� Organizační zabezpečení KK hry Plamen (Plzeň 13. - 14. 6. 2015) 

� Návrhy na vyznamenání 

� Organizační záležitosti, různé 

� Usnesení 

� Závěr 

Ad 1) Provedl Ing. Jan Majer – starosta KSH PK 

� přivítání přítomných a představení se ve funkci, přednesení vlastního 
profesního životopisu 

� na začátku jednání připomenutí úmrtí ZH p. Josefa Racka z OSH 
Rokycany 

� připomínka k zasílaným podkladům Návrhů o vyznamenání 
z jednotlivých OSH, je nutno mít řádně vyplněná předchozí vyznamenání nejen 
v žádosti, ale i v centrální evidenci, některá vyznamenání jsou vracena zpět z 
Prahy 

� vyznamenání okresu Klatovy byla na žádost OSH KT doplněna 
v centrální evidenci od roku 2009, všechna vyznamenání udělena KSH  za rok 
2014 jsou zapsána v centrální evidenci 

� seznámení s programem dnešního jednání a předložení ke schválení:  

     pro:12  proti: 0  zdržel se: 0 

� volba zapisovatele zápisu: p. Malina 



     pro: 11  proti: 0  zdržel se: 1 

� volba ověřovatelů zápisu: p. Kalčík, p. Svoboda 

     pro: 12  proti: 0  zdržel se: 0 

Ad 2) Provedl František Hanus 

�  22/13 – pojištění exponátů uložených v EPDO v Chotěšově – úkol trvá  
       termín: úkol trvalý 
       zodpovídá: p. Jůzek., p. Hanus 

� 33/14 - odpověď Bc. Zuberovi na jeho připomínky - setkání mělo 
proběhnout do 30. 4., pan Hanus nevolal, ani Bc. Zuber; nedošlo k vzájemnému 
kontaktu  

� 1/15 – komisi pro přípravu SD OSH PK připravit materiály – jednací a 
volební řád pro jednání SD OSH PK – úkol splněn 

� 2/15 – rozeslání materiálů delegátům SD OSH PK – úkol splněn 

� 3/15 – zaslání zprávy ze SD SDH za okres Plzeň – město a Domažlice – 
úkol splněn 

� 4/15 – připravit jmenovitě komise na jednání SD OSH PK – úkol splněn 

� 5/15 – připravit program činnosti do roku 2020 na jednání SD OSH PK – 
úkol splněn 

� 6/15 – zabezpečit úpravu rozpočtu včetně komentáře a projednání s p. 
Jirotou – úkol splněn 

� 7/15 – vystavit a připravit schválená vyznamenání na jednotlivá OSH – 
úkol splněn 

Ad 3) Provedl Ing. Jan Majer – úkoly vyplývající z jednání SD OSH PK 

a) zpracování plánu práce VV KSH na rok 2015, plán práce byl zpracován a 
předán na dnešním jednání – úkol splněn 

b) projednání dopisu Bc. Zbyška Zubera – bude doplněno v případě potřeby v 
diskuzi 

c) rozeslání opravených dokumentů na OSH:  

� Záměry činnosti KSH PK na období 2015 – 2020 – oprava bodu týkající 
se bodu činnosti práce s mládeží - upřesnění 

� Souhrn ze zpráv delegátů SDH okresů Pk (podklady pro SD OSH PK) – 
doplněny nominace do OR nejvyšších orgánů na dnešním jednání 

d) provedení právního rozkladu volby náměstka starosty KSH PK p. Františka 
Ryby  

- z jednotlivých OSH nepřišli žádné návrhy na funkci náměstků KSH PK, na 
poslední chvíli na jednání SD OSH byl navržen p. Ryba, avšak posléze bylo toto 
rozhodnutí rozporováno,   

- KKRR byla požádána o analýzu a zrevidování této volby    



- stanovisko vedoucího KKRR p. Cízla za revizní radu: - sbory navrhují kandidáty 
do vyšších orgánů, nominace a volba náměstků starosty KSH PK na SD OSH  je 
v rozporu s volebním řádem SH ČMS 

Ad 4) Provedl Ing Jan Majer: 
- informace o obsazení a volbě vedoucích KOR z jednáních jednotlivých rad: 
KOR prevence – p. Zdeněk Květoň 
KOR velitelů – p. Tomáš Kohel 
KOR mládeže – p. Jaroslav Frána 

   hlasování:  pro: 12 proti: 0  zdržel: 0 
- v současné době jsou dvě odborné rady, které jsou neúplné, nutno tyto rady 
v průběhu času doplnit nejméně na počet 4 členů – OR historie /pouze 2 členi/ a OR 
obrany a ochrany /pouze 3 členi/ 
 
Návrh kandidátů do ÚOR: 
- návrh do ÚOR velitelů -  návrh Bc. Zbyšek Zuber – nebyl na minulém jednání 
KORV, sdělí stanovisko k návrhu v průběhu dnešního jednání 

 
ÚOR prevence -  Ing. Jan Majer 
 

      - návrh do ÚOR mládeže – Ing. Milan Hoffmann 
- p. Černý – okres PJ tuto nominaci neprojednával, nesouhlas s tímto návrhem 
vzhledem šetření na okrese PJ, není členem ani ORM a KORM; dotaz, zda je nutno 
předložit nyní tento návrh 
- p. Hanus – tento návrh vzešel z jednání KORM 
- p. Frána za KOR mládeže – vyjádření postoje rady z jejich minulého jednání, nikdo 
z přítomných nových členů nechtěl kandidovat do rady mládeže; p. Hoffmann odvedl 
dobrou práci v ÚORM za uplynulé období, navíc má všechny platné požadované 
kvalifikace,  
- p. Hanus – většina členů v KORM nemá platnou požadovanou kvalifikaci 
- p. Frost – dotaz, zda bylo jednáno i s vedoucí ORM OSH Rokycany 
- p. Frána – v případě, že tento návrh nominace neprojde, nechat návrh otevřený a 
volný průběh, nebudeme-li mít nikoho za naši krajskou radu, je možno doplnit 
později nebo si ústřední rada vybere sama 
- souhlas většiny přítomných s tímto návrhem 
 
ÚOR vnitroorganizační -  p. Josef Černý  
ÚOR ochrany obyvatel -  p. Vladislav Strejc 
ÚOR pro vzdělávání - není obsazeno, nebyl žádný návrh z okresů 
ÚOR hasičských soutěží - p. František Dlesk  
ÚOR historie - p. Petr Jůzek 
ÚOR hospodářské - p. František Hanus 
 

     ÚOR mládeže -  nebude návrh obsazen za KSH PK 
 

- p. Malina -  na které ORV se projednával návrh p. Bc. Zubera do ústřední rady, na 
jednání KORV byl navržen p. Kohel 
- p. Malina - vyjádření k OR mládeže  -  když nebude orgán ctít, co si rada zvolí, 
nebude to fungovat, jde o všechny rady všeobecně; někoho rada mládeže na svém 
jednání schválila, bylo by dobré toto rozhodnutí ctít 
p. Hanus – k volbě  Bc. Zubera - měli by nás zatupovat odborníci v jednotlivých 
radách na ústředí; dotaz na pana Zubera, zda by se mohl vyjádřit k návrhu, je nutno to 



zaslat do Prahy 
- poděkování Bc. Zubera za návrh, ale vzdává to 
 
ÚOR velitelů – p. Tomáš Kohel 
 
- hlasování pro navržené kandidáty mimo návrhu člena do ÚORM 

      pro:13  proti: 2  zdržel: 0 

Ad 5) OZ KK PS – provedl p. Hanus 
� OZ byly rozeslány, starosta KSH PK se této soutěže nezúčastní vzhledem 

k další akci 
� pí. Foldová -  běh na 100 m překážek změna rozhodčí p. Ekstein z OSH 

PS nebude, nikdo s ním nejednal, není jistý ani p. Hanus Kamil vzhledem ke 
svým pracovním povinnostem 
 

Ad 6) OZ KK Dorostu – provedl p. Hanus 
� p. Frána – dojde k posunu časového harmonogramu vzhledem k počtu 

přihlášených družstev a jednotlivců, časový rozpis bude upřesněn po prezenci 
účastníků 

� disciplíny proběhnou ve dvou drahách 
 

Ad 7) OZ KK Plamene – provedl p. Hanus 
� akce poběží pod hlavičkou krajského sdružení, dva okresy tuto soutěž 

odmítly pořádat 
� původní místo konání soutěže Plzeň bylo změněno z důvodu oprav na 

jednom hřišti a špatného povrchu na hřišti druhém 
� upřesnění počtu kolektivů jednotlivých okresů 

Plzeň – sever   ML, ST 

Plzeň – jih  ML, ST 

Rokycany -   ST 

Tachov –   ML, ST 

Domažlice -   ML, ST 

Klatovy -   ML, ST 

Plzeň – město nic 

� na dnešním jednání proběhne losování startovních čísel jednotlivých 
družstev 

� štáb soutěže: velitel soutěže p. František Hanus, hlavní rozhodčí p. 
Kovařík, náčelník soutěže p. Frána, sčítací komise p. Hoffmann, komentátor a 
časomíra z okresu PS 

� žádost o doplnění další časomíry: PM – nemá, PJ – v současné době 
v opravě, RO – nefunguje, KT – upřesní 

� každý okres dodá 6 rozhodčích, PM do čety 
� dotaz na PM zda mohou zapůjčit 2 stany /1malý a 1 velký/ - není s tím 

problém 
� rozhodčí karimatky a spacáky s sebou, rozhodčí nocleh v tělocvičně, děti 

ve škole 



� rozpočet předpoklad cca 45.000,- tis Kč 
 

� p. Majer - plán krajských soutěží PS, Dorostu a Plamene od roku 2011, 
změny v plánu pořádání soutěží, dotaz na zástupce PM 

� p. Malina – pozvání pana starosty KSH PK k nim na okres 
� p. Černý – když se budeme pravidelně střídat, budeme dodržovat plán i 

my 
� rozpis na rok 2016 platí v navržených termínech 
� diskuze o dodržován kalendáře a pořádání soutěží 

 
Ad 8) Návrhy na vyznamenání: p. Hanus 

� všechna předložena vyznamenání byla schválena – bez připomínek 
 
Ad 9) Organizační záležitosti:  
            Ing. Majer  

� uzavřena dohoda s firmou Veolia - o reklamě za vodu na rok 2015 - 
150.000,- Kč 

� dohoda o spolupráci KSH PK a HZS PK - bezplatné uložení techniky - 
soutěžní stříkačky na stanici Slovany, dle písemné smlouvy;  

� žádost přítomných, aby smlouva byla rozeslána na jednotlivé okresy 
� p. Jůzek zajistí převoz stříkačky z hasičské zbrojnice v Doubravce na 

stanici Slovany 
� žádost na p. Kohela o zasílání pozvánek na jednotlivá zasedání KORV na 

HZS PK plk. Ing. Pavlasovi 
� otevírá se nová otázka otevírání vojenského újezdu Brdy z hlediska 

požární ochrany, zvětšení katastru některých obcí, přeřazování jednotek JPO 
� dohoda - dotace MŠMT na provoz 28.000,- Kč  
� dohoda – dotace z grantu MV na mzdové prostředky ve výši 29.350,- Kč  
� pozvání na pracovní setkání dobrovolných hasičů s ministrem vnitra dne 

6. 6. 2015 od 11:00 v budově MV v Praze, určené pro starosty KSH a dalších 6 
členů zástupců KSH 

� z důvodu účasti starosty KSH na tomto jednání, požadavek na p. 
Černého, zda bude KSH PK zastupovat na KK PS v Domažlicích 

� doporučená účast vedoucí odborných rad - návrh zástupců za KSH Pk na 
toto jednání do Prahy: p. Malina, p. Frána /odmítl/, p. Květoň, pí. Foldová  
/upřesní zítra/, p. Veith /nemůže se vyjádřit - není přítomen/, p. Pechát /odešel, 
nutno mu zavolat/ 

� vzhledem k přesnému nahlášení jmen i SPZ osobních aut do daného 
termínu, nutno nahlášení náhradníků - návrh: za mládež – p. Ouřada, p. Svoboda 
– nemůže, p. Zuber – bude zastupovat p. Černého na OK Plamene, návrh dalších 
p. Ryba – není vhodné více zástupců z jednoho okresu, p. Frost - náhradníci 
budou včas informováni 
p. Hanus: 

� vyhodnocení PO očima dětí 2015 proběhne v rámci KK hry Plamen od 
14:00 hodin v sobotu; ceny a diplomy budou připraveny, p. Květoň bude přítomen 
vyhodnocení; schválení pozvánky na vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

� plnění rozpočtu za I.Q s komentářem předložen na jednání, proběhla 
kontrola účtů  KKRR, nebylo shledáno žádných chyb 

� plán práce předložen – příští VV KSH PK dne 23. 6. 2015 a návrh na 
termín pro SD OSH dne 30. 6., aby proběhly řádné volby náměstků  KSH PK 



Ing. Majer:  
� do funkce náměstka by chtěl člověka, který zná a je seznámen s prací 

v takové pozici, má kontakty – jako jedno z náměstků návrh p Hanuse, v současné 
době druhým náměstkem je p. Černý 

� při jednání na HZS s plk. Ing. Pavlasem nabídka využití prostor na 
hasičské stanici Plzeň – střed po rekonstrukci ke konci roku jako sídla KSH PK – 
pronájem zdarma, zasedací místnost, dvě kanceláře 

� vyjádření k dopisu Bc. Zubera předloženého na SD OSH 
Různé: 
� rozlosování družstev na KK Plamene:  1. RO, 2. TA, 3 DO, 4. PJ, 5. KT, 

6. PS  - platí pro obě kategorie mladší i starší 
� otázky a odpovědi ohledně voleb náměstků a vedoucích odborných rad, 

vyjádření KKRR proběhne dne 23. 6. na dalším jednání 
� řešení dopravy na sjezd - nebude hromadný svoz autobusem 
� potvrzení pracovnice kanceláře -  Bc. Renata Vídršperková   

     pro: 12         proti: 0        zdržel se: 3 
� p. Ryba - dotaz ohledně zastupování p. Veitha OSH Klatovy - není možné 

zastupování 
 
Ad 10) Usnesení z jednání: 
 
      Bere na vědomí:  

� kontrolu z usnesení z jednání VV KSH Pk ze dne 31. 3. 2015 
� zhodnocení Shromáždění delegátů OSH 
� zprávu KKRR 
 
Určuje: 
�  vedoucí odborných rad 
 
Deleguje: 
� zástupce do odborných rad ústředí 
 
Schvaluje: 
� program dnešního jednání 
� zapisovatele a ověřovatele zápisu 
� plán práce KSH PK na rok 2015 
� organizační zabezpečení krajských kol PS, Dorostu, hry Plamen, 

pozvánku na vyhodnocení soutěže PO očima dětí 
� návrhy vyznamenání 
� smlouvy s firmou Veolia, s HZS PK a dílčí dohody MŠMT a MV 
� pracovnici KSH PK Bc. Renatu Vídršperkovou 
 

Ukládá: 
� 23/13 – pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění 

pojistné ochrany pro odpovědnost provozovatele  
� 8/15 - vyvěšení na webové stránky smlouvu s HZS, rozeslání na OSH 
� 9/15 - převoz stříkačky FOX III na stanici Slovany 
 

Ad 11) Závěr provedl Ing. Jan Majer 
 



 
V Plzni dne 26. května 2015 
 
 
Ověřovatelé: p. Václav Kalčík   p. Miloš Svoboda 


