
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Plzeňského kraje 

Datum konání: 23. června 2015 
Místo konání: HZ Nýřany 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Bc. Zuber, p. Svoboda, p. Veith, pí. Foldová, p. Vacek, p. Zajiček 
Hosté: plk. Ing. František Pavlas, p. Kumpán 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění usnesení jednání VV KSH ze dne 26. 5. 2015 
3. Vyhodnocení krajského kola soutěže v PS (Domažlice 6. 6. 2015) 
4. Vyhodnocení krajského kola soutěže dorostu (Plzeň 30. 5. 2015) 
5. Vyhodnocení krajského kola hry Plamen (Trnová 13. - 14. 6. 2015) 
6. Informace ze setkání DH s ministrem vnitra ČR a předsedou vlády (Praha 6. 6. 2015) 
7. Informace k volbě náměstků starosty KSH – stanovisko KKRR 
8. Návrhy na vyznamenání 
9. Organizační záležitosti 
10. Různé 
11. Usnesení  
12. Závěr 
 

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

-   přivítání přítomných, zvláště plk. Ing. Františka Pavlase na dnešním jednání 
-   poděkování všem organizátorům za přípravu a organizaci krajských soutěží 
-   vedením dnešního jednáním pověřen p. Hanus František 
-   na začátku jednání připomenutí úmrtí ZH p. Pavlíčka z okresu Klatovy 
-   upozornění přítomných na nahrávání záznamu z dnešního jednání  
         Fr. Hanus:  
-   seznámení s programem dnešního jednání a předložení ke schválení 

     pro:10  proti: 0  zdržel se: 0 
-   volba zapisovatele zápisu: pí. Vídršperková 

     pro: 10  proti: 0  zdržel se: 0 
-   volba ověřovatelů zápisu: p. Pechát, p. Frost 

     pro: 10  proti: 0  zdržel se: 0 
 

Ad 2) Provedl Ing Jan Majer: 

- 22/13 – pojištění exponátů uložených v EPDO v Chotěšově – úkol nesplněn, přestože je 
expozice otevřena, dokumenty zaslané p. Jůzkem jsou podle starého OZ  
- p. Černý: připomínka - p. Jůzek měl s panem Zuberem zpracovat veškerou podkladovou 
dokumentaci k této expozici /směrnice atd./, Bc.Zuber zpracoval návrhy podkladů a 
odeslal p Jůzkovi, jsou však nutné předělat podle nového OZ, do dnešního dne nebylo 
dokončeno  
termín prodloužen: do 31. 10. 2015 
zodpovídá: p. Jůzek 
 



-  8/15  - vyvěšení na webové stránky smlouvu s HZS, rozeslání na OSH – úkol splněn 
-  9/15 - převoz stříkačky FOX III a její uložení na stanici Slovany – stříkačka v současné 
době zapůjčena pro soutěžní družstvo SDH Chválenice a Dehtín - úkol splněn 
- p. Černý: doplnění a oprava minulého zápisu z jednání VV, upravení bodu ad 3)  
úkol pro zapisovatelku na základě požadavku ověřovatelů zápisu 
 
na jednání dorazil p. Jůzek 

 
 hlasování:    pro: 11  proti: 0  zdržel se: 0 
 

po hlasování na jednání dorazil p. Malina 
 
Ad 3) Provedl p. Kohel: 

- seznámení přítomných se zprávou o PS v Domažlicích 
- poukázání na malý počet rozhodčích na této soutěži 
- velmi dobré zabezpečení soutěže ze strany pořadatele 
- výsledky vyvěšeny na webu KSH PK 

 
Ad 4) Provedl p. Frána: 

- stejný problém jako u PS, malý počet rozhodčích z některých okresů na soutěži 
dorostu 

- celkem 3 družstva dorostenek, 2 družstva dorostenců a 33 závodníků v soutěži 
jednotlivců ve všech kategoriích 

- na soutěži jeden úraz 
- výsledky vyvěšeny na webu KSH PK 

 
Ad 5) Provedl p. Frána: 

- v pátek před soutěží byla sezvána KORM, bohužel se nesešla, ani v průběhu roku 
se někteří členové KORM nezúčastňují jednotlivých jednáních rady 

- nedostatek rozhodčích, okresy nedodaly požadované počty rozhodčích 
- výtka ohledně stravování a soc. zařízení se strany některých kolektivů 
- připomínky k výkonu některých rozhodčích, byly řešeny na místě 
- zrušen ZPV vzhledem k špatnému počasí 
 

      p. Hanus: doplnění 
- poděkování všem, kteří dorazili v pátek 
- byly podány při soutěži 2 protesty – byl vůči rozhodčímu, zbytečně 
- pro příští kola soutěží – otázka nedostatku rozhodčích – jak řešit, zda nějaké 

sankce či finanční postihy – tento problém přetrvává  
 

- úkol – zaslat děkovné dopisy všem OSH pořádajícím KK všech soutěží 
- diskuze na otázku týkající se pořádání KK soutěží v dalším roce – plán soutěží je 

schválen  
- návrhy pro přerozdělení části dotací od firmy Veolia pro okresy pořádající KK 

soutěží – návrh: každé OSH pořádající KK soutěží od r. 2015 dostane 30.00,- Kč  
 
hlasování:   pro: 10  proti: 0  zdržel se: 2 
 

- pro letošní rok dostanou OSH Domažlice a Plzeň – sever finanční částku 30.000,- 
Kč za pořádání KK soutěží 



 
 

Ad 6) Provedl Ing. Majer: 
- seznámení s průběhem setkání, zpráva z jednání z Prahy vyvěšena na webu, 

omluva za chybné uvedení funkce p. Maliny 
- vysvětlení účasti vybraných zástupců za KSH PK /k účasti p. Frosta/ 

 
plk. Ing. Pavlas - doplnění informací z jednání: o dotacích, upřesnění žádostí o tyto 
dotace, pro příští rok až 100 mil. korun, ještě není známa výše – není rozpočet; 
novinky pro JPO 5 
 
p. Malina – k jednání s ministrem – z pohledu velitele jednotky; čerpání dotací není 
složité, mnohdy je obce nechtějí; pochvala za referát p. Ing. Majera, byl to jeden z 
nejlepších příspěvků na daném jednání 
 

Ad 7) Provedl Ing. Majer 
      - vyjádření k dopisu Ing. Dlouhého zaslaného na ÚV – přílohou dokumentů dnešního 
jednání VV 
      - ústředí dopis obdrželo, dne 11. 6. proběhlo jednání s panem Janebou 
      - vyjádření pana Janeby: i přes nesprávné svolání SD; se SD sešlo, byla vyjádřena 
vůle, SD schválilo program, bylo usnášení schopné, delegáti měli mandát ze svých OSH, 
volba VV a starosty proběhla v souladu se stanovami -  platnost v těchto bodech nelze 
rozporovat; volba náměstka p. Ryby je v rozporu, nelze ji akceptovat, z důvodu, že nebyl 
zvolen za člena VV KSH a tudíž nemohl být zvolen za náměstka VV KSH 
     - z jednání KKRR doporučení- volbu p. Černého akceptovat, p. Ryba podle voleb není 
členem VV - nelze akceptovat   
     - návrh od p. Janeby: svolat SP, anulovat volbu p. Ryby, dále svolat pracovní skupinu, 
která připraví volební řád pro účel tohoto jednání 
     - SP mělo být svoláno už za týden, není možné volby stihnout; SP bude přesunuto až 
na konec září či začátek měsíce října, tak, aby bylo vše řádně připraveno 
 
p. Cízl: názor KKRR je totožný  
  
- upřesnění pro OSH: v současné době máme starostu KSH PK, 2 náměstky /1 náměstek 
nemá právo hlasovat/ 

 
Ad 8) Návrhy na vyznamenání: p. Hanus 
       - všechna předložena vyznamenání byla schválena – bez připomínek 
       - pí.Vídršperková – upozornění na některé nedostatky při vyplňování návrhů, často v 
rozporu s údaji uvedených v centrální evidenci členů 

 
 
Ad 9) Organizační záležitosti: Ing. Jan Majer 

- upozornění na pozdní zápis z minulého VV – zápisy budou k dispozici do 20 dnů 
- hlasování: zápis vždy do 15 pracovních dní včetně ověření zápisu, bude nejdříve 

předložen starostovi KSH 
- vystupování na akcích – nutno dodržovat hierarchii, vystupuje na akcích ten, 

který byl pověřen, na KK PS byl pověřen p. Černý 
- cestovní příkazy starostovi KSH bude podepisovat náměstek starosty p. Černý 

hlasování:    pro: 9   proti: 0  zdržel se: 3 



- byly zakoupeny ceny na akci PO očima dětí, ceny na KK Plamene, záznamové 
zařízení / diktafon/ pro účely záznamu jednání 

- p. Černý – upozornění na opravu složení VV na webových stránkách doplnění a 
opravu složení KKRR 

- p. Květoň – poděkování pí. Vídršperkové za přípravu diplomů a cen na 
vyhodnocení KK soutěže PO očima dětí, akce byla dobře připravena 

- p. Vídršperková – informace o nákladech na tuto akci: nákup cen na PO očima 
dětí celkem za 5.625,-Kč, zbylé ceny sehnány od sponzorů za 2.000,- Kč 

- poděkování za zajištění KK soutěží 
- p. Majer – informace o termínu pracovní schůzky ohledně čerpání dotací PKÚ 

pro všechna OSH -  dne 10. 7. 2015 od 9:00 na PKÚ 
- pozvánky:  

o 130 let Milínov PJ -   
o MČR v PS – pověřen p. Dlesk, poveze i prapor 
o MČR Plamene – pověřen p. Hanus, poveze prapor 
o sjezd SH ČMS – pověřen Ing. Majer 

- seznámení s čerpáním a stavem financí na BÚ a v pokladně KSH PK k dnešnímu 
dni: na BÚ - 255.817,91 Kč, stav pokladny - 4.594,- Kč 

- p Jůzek – odpověď na dotaz ohledně dokumentů v expozici EDPO, informace o 
situaci v Chotěšově, p. Jůzek už má zpracované dokumenty dle nového OZ 

- p. Kumpán poskytl materiály k dokumentům k expozici 
- pomoc ze strany HZS, po stránce právního oddělení 

 
 

Ad 10) Usnesení z jednání 
 

Schvaluje: 
- program dnešního jednání 
- zapisovatele a ověřovatele zápisu 
- plnění usnesení z jednání VV KSH PK ze dne 26. 5. 2015 
- každý rok z dotace od firmy Veolia částku ve výši 30.000,- Kč pro OSH, 

které bude pořádat krajskou soutěž /platí i pro roky příští/ 
- předložené návrhy vyznamenání 
- vyhotovení zápisů z VV KSH do 15 pracovních dnů včetně ověření 
- podepisování cestovních příkazů starosty KSH PK náměstkem starosty p. 
Černým 

- nákup záznamového zařízení, cen na KK Plamene a akci PO očima dětí 
 

Ukládá: 
- 22/13 – pojištění exponátů uložených v EDPO v Chotěšově a zajištění 

pojistné ochrany pro odpovědnost provozovatele s pomocí HZS   
 termín: do 31. 10. 2015 
 zodpovídá: p. Jůzek 

- 10/15 – oprava a doplnění zápisu z minulého jednání VV KSH PK 
                   termín:  
 zodpovídá: pí.Vídršperková 

- 11/15 – zaslání děkovných dopisů za pořádání soutěží PS, Plamen a 
Dorost 
 termín: srpen 2015 
 zodpovídá: Ing. Majer 



- 12/15 – zpracovat souhrnné hodnocení KK hry Plamen a Dorostu 
 termín: do 15. 7. 2015 
 zodpovídá: p. Frána 

- 13/15 – upravení složení VV KSH  a KKRR na webových stránkách 
 termín: srpen 2015 
 zodpovídá: Ing. Majer 

 
      Bere na vědomí:  

- hodnocení soutěží KK v PS, KK Dorostu a KK hry Plamen  
- informace ze setkání s ministrem vnitra a předsedou vlády 
- zapůjčení praporu KSH na MČR v PS- p. Dlesk, na sjezd – ing. Majer, 

MČR hry Plamen – p. Hanus 
- vyjádření k volbám náměstků starosty 
- pracovní schůzku na KÚ dne 10. 7. 2015 
- stav pokladny a běžného účtu ke dni 23. 6. 2015 

 
      Ruší: 

- termín SP OSH v červnu, s tím, že nový termín je 20. 10. 2015 
 
Pověřuje: 

- pověřuje zastupováním za KSH PK na akcích: p. Hanuse na MČR 
Plamene, p. Dleska na MČR v PS, Ing. Majera na sjezdu SH ČMS 

 
 
 
 hlasování:   pro: 10  proti: 0  zdržel se: 2 
 
 
Ad 11) Závěr provedl Ing. Jan Majer 
 
 
 
jednání ukončeno: v 19:03 hodin 

 
 
 
Oveřovatelé: p. Miroslav Frost   p. Pavel Pechát 


