
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Plzeňského kraje 

Datum konání:  27. září 2016 
Místo konání: HZ Nýřany 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Veith, p. Kalčík, p. Pechát, p. Cízl, p. Bc. Zuber 
Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p. Bc. Kučera, plk. Ing. Pavlas 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání; 
2. Kontrola plnění usnesení;  
3. Zpráva o průběhu sezóny v expozici požární ochrany Chotěšov, stanoviska OSH 

k zachování statutu expozice jako „krajské“;  
4. Zpráva kontrolní a revizní rady 
5. Vyhodnocení krajských soutěží vč. soutěže POOD 
6. Vyhodnocení setkání ZH v Tachově 
7. Informace k návrhu plánu práce vedení, VV KSH, a KOR na rok 2017;   
8. Příprava III. Shromáždění představitelů OSH Pk;  
9. Rozbor hospodaření – průběžné plnění rozpočtu KSH Pk za uplynulé období roku 

2016; 
10. Návrh rozpočtu – zásady rozmístění do hlavních položek - na r. 2017;  
11. Aktuální informace z OSH;  
12. Návrhy na vyznamenání; 
13. Organizační záležitosti; 
14. Různé; 
15. Usnesení; 
16. Závěr. 

 
Ad 1) Provedl Ing. Majer 
- přivítání přítomných, poděkování za pořádání KK soutěží a krajského setkání AZH 
- doplnění k zápisům z jednání, k práci OR a VV, webovým stránkám KSH, postoj a 
vyjádření k práci celého VV  
- seznámení s programem jednání a předložení ke schválení 
- p. Jůzek: k programu jednání – přehodit v bodě 3 – nejdříve stanoviska OSH, pak 
zpráva 
- p. Hanus: doplnit bod jednání o rozpočtu o bod plnění rozpočtu financí z dotací KÚ, 
dále stav přeregistrace sborů v PK 
 hlasování:  pro: 13  proti:  0 zdržel se:  1 
- schválení ověřovatelů zápisu: p. Sladký, p. Vacek 
 hlasování:   pro: 12  proti: 0  zdržel se: 2 
 
Ad 2) 
- kontakty členů a doplnění OR na webových stránkách – KOR represe chybí za PJ, 
KORM kontakt  KT, KOROO nejsou kontakty, 
- dále chybí zápisy z jednání OR a VV, KKRR, KORP – neplatné právní předpisy,  



- předložit člena na ústředí za KORM PK – krajská rada zasedala 26. 9. a navrhla p. Ing. 
Milana Hoffmanna 
 na dnešním jednání hlasování k tomuto stanovisku KORM  
 hlasování:   pro: 12  proti: 2  zdržel se:  0 
 
- proběhla vyúčtování KK soutěží Plamene a dorostu, do dnešního dne nebylo předloženo 
vyúčtování KK dorostu 
- schválená vyznamenání byla vystavena 
  
Ad3) 
- Stanovisko jednotlivých OSH k otázce, zda chtějí, aby expozice v Chotěšově nesla 
status krajského muzea 
PS – ANO 
PJ – ANO – v případě, že budou dodržovány směrnice, které budou vydány 
RO – NE – 7 let se bavíme o tom, jak to bude fungovat, pracuje tam jen p. Jůzek 
KT – NE 
DO – NE – ať to má jen 1 okres, ne kraj 
TC – NE 
PM – NE, vezmeme si na starost, 2x do roka budeme informovat a seznámíme 
s provozem 
 
p. Hanus: upozornění, že smlouva v muzeu je na 50 let 
p. Kučera: tato situace je obrovskou ostudou VV a všech, kdo seděl na VV za poslední 
leta, jak mohou okresy rozhodovat o něčem, když se v muzeu ani neobjevily 
p. Černý: nesouhlas, jak a kdy byla podepisována smlouva s EDPO 
 - odchod p. Černého z jednání 
p. Malina: ponechat nyní takto, budou nové krajské volby, pod křídla vezme klidně PM 
p. Pavlas: je pro muzeum, máte na to celou zimu 
p. Frána: tady nyní neznáme celé znění smlouvy, a její vypovězení, také zjistit, jak by 
bylo pak možné čerpání financí z krajských dotací 
- návrh složit komisi, která se tím bude zabývat řešením fungování EDPO – p. Jůzek, p. 
Majer 
 hlasování:   pro: 13: proti: 0  zdržel se: 0 
 
Ad 4)  
- z jednání byl dnes p. Cízl omluven – informace o stavu financí na účtu, viz podklady 
k jednání 
 
Ad5) 
- PM nebude pořádat soutěže KK příští rok, otázka zda Domažlice 
 
- zpráva p. Kohel – zhodnocení KK, stanovisko KKRR – doporučení sestavení rady 
hasičských soutěží, vedením rady pověřit p. Dleska 
- návrh zřízení komise spolupracující s HZS – /otázky v řešení společné soutěže r. 2017/ 
p. Kučera: oblast represe je široká oblast – soutěže (ne osoby volené, ale navrhované, je 
to pomocný orgán, je jedno kolik lidí z kterého okresu); odborná příprava (komise se 



sešla pouze 1x na kraj. ředit. HZS a od té doby nic); instruktážní vedení strojníků pro JPO 
(pouze v roce 2010 jen jednou, bylo by vhodné alespoň 1x za rok)  
p. Pavlas: HZS nemá kapacitu organizovat školení pro všechny, ale mezi dobrovolnými 
JPO je spousty dobrých a šikovných lidí, spolupráce ano, ale s partnery; 
                k organizování společných soutěží – nyní ne, až po projednání všech 
organizačních věcech 
p. Hanus: pověříme p. Dleska, ať si lidi vybere 
 
- p. Frána – zhodnocení KK Plamene za KORM 
p. Frost – poděkování p. Hanusovi za moderování soutěže 
 
- p. Květoň – zpráva POOD již na minulém VV, upozornění na nové metodické pokyny 
pro další ročník soutěže; na web dáno nařízení kraje k nebezpečí požáru; Ing. Milan 
Hoffmann – vytvořil nový program pro testování preventistů 
 
- p. Frost – informace z KK přípravek – předání pamětního listu z této akce, vyroben 
nový banner na krajské přípravky 
 
- p. Ryba – KOROO – rada nebyla, další až po SP 
dotaz p. Kumpána – zda rada něco udělala z usnesení ze dne 31. 3. zda nějaká činnost 
 
- zaslat zprávy jednotlivých rad na e-mail starosty 
- hlasování k pověření p. Dleska se stavení rady k hasičským soutěžím 
 hlasování:   pro: 13  proti: 0  zdržel se: 0 
 
- odešli p. Květoň, p. Sladký, p. Kohel 
 
Ad 6) 
- zpráva z AZH PK p. Zajíček – žádost o zaslání děkovných dopisů všem, kteří se podíleli 
na této akci 
poděkování p. Vídršperkové za zajištění všeho potřebného při této akci 
informace o rezignaci p. Zajíčka ve funkci vedoucího AZH PK, návrh, aby tuto funkci 
převzal p. Hanus 
AZH celorepublikový proběhne v Uherském Hradišti 
 
- návrh: všechna OSH by měla navrhnout někoho z jejich okresu do 25.10. 2016 
- p. Majer poděkoval za vynikající práci panu Zajíčkovi 
 
Ad 7) 
- VV bere na vědomí předložený návrh plánu práce 
p. Hanus: zda někdo vystupuje za náš kraj, měl by mít mandát - zda, jsme se usnesli, že 
budeme pořádat soutěž MČR Plamene 2018, pořádá to kraj nebo okres PJ 
 
- odchod p. Foldová 
- počty SDH, která nejsou zaregistrovaná v jednotlivých OSH: 
DO – 5 sborů, 4 ruší 



KT – 2 
PJ – 15sborů, 2 ruší, 2 nejsou v evidenci 
PM – v pořádku 
PS – 1 ruší 
TC – 11  
RO – v pořádku 
 
Ad 8) 
- III. SP proběhne 25. října 2016 na HZ v  Dobřanech od 16:00 hodin 
- dnešní dokumenty budou předloženy na SP, budou rozeslány všem před konáním SP 
- složení komisí: mandátová – PS, RO, DO 
   návrhová – PM, KT, TC 
                           ověřovatelé – PJ, KT 
   řízení jednání – p. Malina 
 
Ad 9) 
- předloženo čerpání rozpočtu k 24. 9. 2016  
- předloženo čerpání finančních prostředků z dotací PKÚ – není zcela vyčerpáno – nutno 
připravit další konkrétní návrhy na čerpání těchto prostředků z okresů a OR 
- vyúčtování KK soutěží proběhla pouze z okresu DO a RO, KK PS z okresu PJ nebylo 
vyúčtováno 
 
Ad 10) 
- předložen návrh rozpočtu na další rok, který bude předložen na SP – je sestaven bez 
navýšení dotací PKÚ (jsou před námi volby, nevíme, jaké budou dotace z kraje) 
 
Ad 11) - neprojednáno 
 
Ad 12) 
- předložená vyznamenání byla schválena; 5 vyznamenání pro ÚV bude zasláno zpět do 
okresů pro doplnění a opravení 
 hlasování:   pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0 
 
Ad 13) 
- návrh na ocenění končícímu hejtmanovi PK – udělení Řádu sv. Floriána, zakoupení 
daru (pamětní hasičskou sekerku s věnováním) 
 hlasování:   pro: 9   proti: 0  zdržel se: 0 
Ad 14) 
- vytvořit konkrétní návrhy na čerpání financí z KÚ, sestavit skupinu, která by udělala 
nějaký návrh na čerpání a předložit VV k projednání 
p. Kumpán - KKRR by měla být nápomocná sborům při čerpání a správném vyúčtování 
těchto dotací 
- p. Pavlas – spolupráce s p. Dleskem ohledně soutěže 
                  - OROO nemůže organizovat ani pořádat taktická cvičení 
                 - konkrétní návrhy vyhodnocení  
                  – odborná příprava – nechat pracovat tým – za sdružení (Malina, Kohel), za 



HZS (Bucifal, Kučera),  
- KORR  by měla dát konkrétní návrhy na vyhodnocení odborné přípravy 
 
 Ad 15) 

 
Usnesení 

z jednání VV KSH Plzeňského kraje 
konaného dne 27. září 2016 

 
I. Schvaluje 
1. program jednání 
2. ověřovatele zápisu – Václav Sladký, Jiří Vacek 
3. Návrhy na vyznamenání, + Řád sv. Floriána pro odstupujícího hejtmana PK + dar / 
pamětní sekerka/ 
 
II. Potvrzuje 
1. do ÚORM  zástupce za PK Ing. Milana Hoffmanna 
 
III. Ustanovuje   
1. skupinu pro řešení otázek a fungování problematiky EDPO Chotěšov 
- p. Jůzek, p. Majer 
 
IV. Bere na vědomí 
1. plnění usnesení z předchozího jednání 
2. Vyjádření stanoviska zástupců OSH k statusu EDPO Chotěšov 
3. Zprávy hodnotící průběh krajských soutěží v roce 2016 
4. Rezignaci p. Zajíčka na funkci vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů PK ke dni 20. 9. 
2016 
5. Návrh plánu práce VV KSH na rok 2017 
6. Zprávu o stavu přeregistrace SDH na jednotlivých OSH 
 
IV. Ukládá 
1. Nám. starosty pro represi projednat s p. Dleskem/KT/ ustanovení odborné rady 
hasičských soutěží, a pověřit ho sestavením rady 
zodpovídá: František Ryba      termín: 25. 10. 2016 
 
2. Vedoucím OR zaslat na e-mail starosty KSH PK znění zpráv z průběhu soutěží v r. 
2016 a problematiku daného úseku 
zodpovídá: vedoucí OR     termín: 14. 10. 2016 
 
3. Zaslat děkovné dopisy starostovi města Tachov, HZS ÚO Tachov, jízdárně Světce a 
OSH Tachov za přípravu a podíl na setkání AZH PK dne 20. 9. 2016 
zodpovídá: starosta KSH PK      termín: 14. 10. 2016 
 
4. OSH v PK podat návrhy na vedoucí AZH PK z řad ZH kraje 
zodpovídá: Starostové a starostka OSH   termín: 21. 10. 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


