
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Plzeňského kraje 
Datum konání:  14. února 2017 
Místo konání: stanice HZS Plzeň – střed  
  
Přítomni: dle prezenční listiny  
Omluveni: Foldová, Hanus, Kohel, Ryba 
Hosté: plk. Ing. František Pavlas, Ing Milan Hoffmann 
  
Program jednání:  

1. zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání 
2. kontrola plnění usnesení –  
3. Zpráva o programu oživení činnosti EDPO Chotěšov pro rok 2017,(program zaslaný OÚ 

Chotěšov), předkládá P. Jůzek  
4. zpráva kontrolní a revizní rady, (předkládá předseda KKRR), 
5. inventury za rok 2016 - (předkládá vedoucí inventarizační komise) 
6. informace o organizaci krajských soutěží v r. 2017 (předkládají ved. KORR, KORM, 

KORHS), 
7. Příprava MČR dětí a dorostu v r. 2018, (ustavení přípravného výboru - KORM, KORHS + 

zástupce z OSH a ÚORM) 
8. Plnění rozpočtu KSH za rok 2016, - návrh rozpočtu na r. 2017 výhled 
9. Příprava IV. Shromáždění představitelů OSH Pk (27. duben 2017)  
10. Informace z OSH  
11. návrhy na vyznamenání  
12. Organizační záležitosti 
13. Různé  
14. Usnesení 
15. Závěr          

 
Ad 1) Provedl Ing. Majer  

- přivítání přítomných,  
- vzpomenul na zesnulého Zasloužilého hasiče pana Jaroslava Frány 
- informace o přesídlení KSH z Purkyňovy ulice na stanici HZS Pobřežní 17 
- po jednání jsou připraveny k vyzvednutí materiály ORP pro seniory 
- zápis z posledního jednání byl dodán až včera – p. Majer požádal ověřovatele o provedení 

kontroly p. Zubera a p. Kohela zápis jim bude zaslán elektronicky 
- zapisovatel Frána 
- ověřovatelé Svoboda, Frost 
- seznámení s programem jednání a předložení ke schválení  

 
program, ověřovatelé a zapisovatel – schváleno 
 
Ad 2) Provedl Ing. Majer  
- úkol 2 trvá  9/16 – je třeba dohledat, co se pod tímto označením skrývá 
- inventury provedeny – samostatný bod programu 
- vydání schválených vyznamenání – splněno 
- návrh na čerpání dotace z KÚ Plzeňského kraje – p. Černý – úkol  



Ad3) Provedl Petr Jůzek 
Expozice požární ochrany v Chotěšově – koncepce provozu zaslána na Obec Chotěšov viz 
příloha zápisu 
- s provozem přislíbena pomoc z OSH Plzeň – sever a Domažlice dále z SDH Osek, je 
třeba zajistit cca průvodců. Termín provozu od 6. května do konce září 
- p. Černý dotaz na setkání krajského setkání zasloužilých hasičů v expozici 
- Ing. Majer je to pouze možnost je v kompetenci OSH PJ kde toto setkání proběhne 

 
Ad 4) Provedl Eduard Cízl 
- Byla provedena kontrola účetnictví za rok 2016 – bez připomínek 
- Stav účtu k 31. 12. 2016 – 269.645,70 Kč 
- Stav hotovosti v pokladně – 135,- Kč 
- KKRR upozorňuje na výši příspěvku na elektřinu v kanceláři KSH – 24.000,- Kč 
- KKRR  konstatuje, že nebyl ke dni jednání rady k dispozici zápis z jednání VV z 1. 
12. 2016 
- Příští jednání KKRR 18. 3. 2017 
 
- Diskuse k výši příspěvku za energie v kanceláři KSH Ing Majer vysvětlil, že výše 
vyplývá ze smlouvy s HVP a.s. zároveň uvedl, že byla smlouva řádně vypovězena a kancelář 
přestěhována do Pobřežní ulice 

 
Ad 5) provedl Josef Černý 
- Inventury provedeny 26. ledna 2017 zjištěno následující 
- Doporučení překontrolovat Flasch disky případně je zlikvidovat 
- Stále chybí smlouvy o převodu majetku – plovoucí čerpadla 2 KS a PMS nutno dořešit 
do vyřešení je uvedený materiál stále v inventuře. 
- Ve vyúčtování byly pouze zálohové faktury 
- Materiál nebyl při inventuře fyzicky kontrolován   
 
Ad 6) provedl František Dlesk a Jaroslav Frána 
- Krajské kolo požárního sportu proběhne v Klatovech 24. června 2017 navazuje na 
soutěž HZS PK, časomíra zajištěna z HZS Hradec Králové nutno zaslat žádost. Od společné 
soutěže s HZS odstoupeno z časových důvodů 
- Zbývá dohodnout stravování 
- OZ bude připraveno pro příští jednání VV KSH 
- Doporučeno účtovat krajské soutěže přes kancelář KSH PK 
 
- Krajské kolo hry Plamen – 10. – 11. 6. 2017 Tachov 
- Krajské kolo soutěží dorostu – 17. 6. 2017 Klatovy 
- Bližší informace na příštím jednání společně s OZ soutěží – jednání KORM proběhne 
28. 2. 2017 v HZ Planá 
 
- p. Vait – Doporučuji účtovat krajské soutěže přes kancelář KSH PK 
- p. Černý – kdo doplatí vlastní náklady dodané k dotaci z MV na pořádání soutěží 
v roce 2016 



- p. Malina – opakuje že OSH Plzeň – město má jiné priority než pořádání krajských 
soutěží a vznesl dotaz, kdy bude předloženo vyúčtování krajských soutěží za rok 2016 
 
Ad 7) Provedl Ing. Majer  

- na jednání VV SH ČMS bylo doporučeno, aby se pořádání MČR v roce 2018 ujalo KSH 
Plzeňského kraje, na místo přihlášeného OSH Plzeň – jih  

- termínově vychází pořádání na Plzeňský kraj poslední MČR se konalo v Plzni v roce 2005 
- Ing. Hoffmann v plzeňském kraji není dostatečný počet překážek odpovídajících úrovni 

MČR, rámcově vysvětlil průběh a systém organizace MČR 
- osloveni zástupci jednotlivých OSH zda se hodlají podílet na organizaci MČR 

PS – Ano 
PM – Ano 
RO – Ano – nemají představu jak se budou podílet 
DO – Ano 
TC – Ano – nemají představu jak se budou podílet 
KT – nevyjádřili se 
PJ – Ne  
- předběžný termín – 4. – 8. 7. 2018 
- p. Černý – osobně se podílet nebude s ohledem na uvedené skutečnost VV SH ČMS, 
stadion zamluven na termín 1. – 8. 7. 2018 pro OSH PJ, na příštím jednání VV OSH PJ 
projedná možnost přenechání stadionu pro MČR. 
- Pracovní skupina – starostové jednotlivých OSH případně jimi určený zástupce, Ing Milan 
Hoffmann, zástupce HZS PK, koordinátorem určen vedoucí KORM J. Frána 
 
Ad 8) Provedl Ing. Majer  
- Předběžný rozpočet schválen na podzimním shromáždění představitelů bude průběžně 
upravován dle potřeby – až na další odloženo 
 
Ad 9) Provedl Ing. Majer  
Termín 27. 4. 2017 HZ Dobřany program dle předchozích shromáždění bude upřesněn na 
příštím jednání VV KSH 
 
Ad 10) – informace z OSH  
 
Ad 11) předloženy návrhy na vyznamenání – schváleno – 1 se zdržel 
  
  hlasování:     pro: 10     proti: 0   zdržel se: 1 
 
Ad 12) Organizační záležitosti 
Přístup do evidence členské základny KSH PK 
- Navrženo Starosta Ing Majer, náměstek p. Černý a pracovnice kanceláře pí. 
Vídršperková 

 hlasování:     pro: 9     proti: 2   zdržel se: 0 
 
-  schůzka s hejtmanem společně s ředitelem HZS Ing Pavlasem zatím v řešení 



- Ing. Pavlas - informace o dotacích pro JPO připravován nový systém podání žádosti 
přes elektronický portál 
 
Ing: Majer – informace z VV SH ČMS 
- Dotace MŠMT program VIII 
- Připravuje se systém vzdělávání členů SH ČMS 
- Termín litoměřických slavností – 9. – 10. června 2017 
 
p. Černý - připomínka k výroční zprávě  
 
p. Jíra – dotaz na Pavla Pecháta, zda bude k dispozici fotografie ze setkání zasloužilých hasičů 
 
 
Ad 14) Usnesení z jednání VV KSH Plzeňského kraje konaného dne 14. února 2017  
  
I. Schvaluje  

1. program jednání  
2. ověřovatele zápisu – p. Frost, p. Svoboda  
3. zapisovatel – p. Frána 
4. předložené návrhy na vyznamenání  
5. koncepci provozu EDPO Chotěšov 
6. financování krajských soutěží proběhne přes KSH 
7. přihlášení se k pořádání MČR Plamen a dorostu v roce 2018 
8. zprávu inventarizační komise  
9. pracovní skupinu pro přípravu MČR 2018 
10. přístup do evidence členů KSH – starosta, náměstek, pracovnice  
11. Výroční zprávu KSH 

 
II. Bere na vědomí  

1. plnění usnesení z předchozího jednání  
2. zprávu KKRR 
3. informace ke krajským soutěžím PS, dorost, Plamen 
4. plnění rozpočtu KSH 
5. příprava shromáždění Představitelů OSH 

 
III. ukládá 

1. starostům OSH dodat člena pracovní skupiny pro přípravu MČR 
 
Ad 15) provedl Ing Majer  
- poděkoval všem za účast a připomněl vyzvednutí materiálů KORP 

v Plzni 14.2.2017 
 
zapsal Frána 
ověřovatelé Svoboda, Frost 
 
 


