
Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Plzeňského kraje 

 

 

Datum konání: 11. dubna 2017 
Místo konání: kancelář KSH Plzeňského kraje 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Hanus, Bc. Zuber, p. Cízl, p. Hulec 
Hosté: plk. Ing. František Pavlas, p. Jan Kumpán 
 

Program: 

1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu jednání 

2) Kontrola usnesení z 11. 2. 2017  

3) Zpráva KKRR  

4) Informace o krajských soutěžích pro rok 2017  

5) Návrh na setkání Aktivu ZH Plzeňského kraje 

6) Příprava MČR hry Plamen a dorostu 2018 

7) Plnění rozpočtu za rok 2016 

8) Příprava IV. Shromáždění představitelů OSH Plzeňského kraje 

9) Informace z OSH 

10) Různé 

11) Návrhy na vyznamenání 

12) Usnesení a závěr 
 

Ad 1/ jednání zahájil a řídil starosta KSH p. Ing. Majer 

� seznámení s programem jednání - program schválen všemi přítomnými 
� předložení podkladů k jednání 
� zapisovatelka: Bc. Vídršperková – schváleno všemi přítomnými 
� ověřovatelé zápisu: p. Frána, p. Kalčík – schváleno všemi přítomnými 

 

Ad 2/ Kontrola úkolů -  provedl Ing. Majer - splněno 

 

Ad 3/ zpráva KKRR 

- nebude projednáváno pro omluvenou nepřítomnost předsedy KKRR 

 

Ad 4/ Organizační zabezpečení krajských kol soutěží 2017 

 

p. František Dlesk – vedoucí KOR hasičských soutěží 

� rada se sešla 22. 3. 2017 a předkládá OZ KK v požárním sportu 

� termín 24. 6. 2017, místem je Atletický stadion v Klatovech, předložené OZ projednáno, 

připomínky budou zapracovány, přihlášky je možné podávat elektronicky na prihlasky.dh.cz 

nebo klasicky písemně, a to do 16. 6. 2017  

� každé OSH dodá 7 rozhodčích, nejpozději do 10.6.2017 

 



p. Jaroslav Frána – vedoucí KOR mládeže 

� předloženo OZ KK dorostu 

� termín 17. 6. 2017 – Atletický stadion v Klatovech 

� přihlášky do 2.6.2017 na OSH Klatovy 

� přihlašování buď písemně nebo opět přes portál prihlasky.dh.cz 

� strava – lístek na 60,- Kč 

� předloženo OZ KK hry Plamen, bez větších připomínek, ustaven velitel i hlavní rozhodčí 

soutěže 

� rozlosování pořadí nástupu jednotlivých družstev bude provedeno na dalším jednání OR 

mládeže, každé OSH dodá 6 rozhodčích 

� termín 10. a 11. června 2017, stadion v Tachově 

� možnost dojezdu družstev již v pátek 9. 6., ubytování ve vlastních stanech i ze soboty na 

neděli, stravování zajištěno,  

� přihlášky podávat do 2. 6. 2017 opět buď písemně nebo přes portál prihlasky.dh.cz na OSH 

Tachov 

p. Černý – návrh domluvy záštitu hejtmana Plzeňského kraje pro kategorii ML na KK hry Plamen při 

jednání na KPÚ  

 

p. František Dlesk: 

� dále předložil OZ pro soutěž v disciplínách TFA  

� termín 2. 9. 2017 v Domažlicích 

� požadavek na zajištění pohárů z prostředků KSH PK, předložen požadavek na zakoupení 

tunelu – kalkulovaná cena 34tis. Kč, budou potřeba 2ks 

� návrh na pořádání MČR TFA v roce 2018 – nepřijato 

� předložen návrh organizačního zabezpečení soutěže ve vyprošťování, určeno pro JPO 

předurčených k zásahům u dopravních nehod 

� termín 25. 6. 2017 v Železné Rudě 

� toto zabezpečení zpracoval Bc. Zuber, pořadatelem na návrhu je uvedeno HZS PK,  

� vráceno k dopracování – nesouhlas s tímto návrhem OZ 

Ing. Pavlas - o pořádání doposud nemá žádné informace 

Ing. Majer – pokud to pořádá HZS PK, pak nechápe, proč by to mělo zastřešovat KSH PK, je třeba vše 

ještě projednat s představiteli HZS PK a SDH Železná Ruda 

 

Předložená organizační zabezpečení krajských soutěží v roce 2017 budou jednotlivým vedoucími OR 

dopracována o dnešní připomínky, a po podpisu starosty KSH a příslušných vedoucích OR budou 

rozeslána na jednotlivá OSH – schváleno všemi přítomnými 

 

p. Černý: byly předloženy návrhy finančního rozpočtu soutěží KK dorostu, Plamene a PS 

  

p. Vlastimil Malina: 

� v pátek 28. 4. 2017 se uskuteční pracovní seminář pro velitele JPO II a III celého kraje na 

požární stanici v Nýřanech, požadavek na částečnou úhradu stravy pro účastníky 

� po diskusi odsouhlasen příspěvek 50,-- Kč na osobu, upozornění: nelze hradit stravu pro 

dospělé z dotace PK 

 



 

Ad 5/ Setkání ZH Plzeňského kraje – p. Jíra: 

� na OSH PJ proběhlo dne 6. 4. 2017 jednání AZH, 

� Aktiv ZH se uskuteční 7. 9. 2017 ve Starém Plzenci, začátek 9,00 hodin 

� plánována je prohlídka vinařských závodů a poté odjezd do obce Sedlec, návštěva muzea a 

pak společný oběd 

� pozvat hejtmana PK, ředitele HZS PK, starostu KSH, starosty OSH, starostu města Starého 

Plzence a také starostu SH Ing. Richtera a vedoucího AZH p. Netíka 

� pozvánky na setkání budou rozeslány z KSH PK do 15. 8. 2017 jmenovitě na všechny ZH 

v kraji, a z jednotlivých OSH účast svých ZH potvrdí z organizačních důvodů do 25. 8. 2017 

� doprava vlastní z OSH 

� požádal starosty OSH o kontrolu žijících ZH, aby se nestalo, že přijde pozvánka již zemřelému 

členu – aktualizace seznamu AZH 

 

Ad 6/ Příprava MČR hry Plamen a dorostu 2018 – hlavní koordinátor p. Frána: 

�  pracovní skupina: za OSH vždy 1 zástupce: PM – p. Malina, DO – p. Hoffmann Jos., KT – p. 

Dlesk, PS – p. Foldová, TC – p. Pechát, RO – p. Svoboda, PJ – žádný zástupce a dále člen ÚORM – Ing. 

Hoffmann Milan 

� termín první pracovní schůzky MČR 2018 – 24. 5. 2017 od 17:00 hodin na HZ ve Skvrňanech  

� odeslaná závazná objednávka stadionu 

 

Ad7/ Plnění rozpočtu za rok 2016 – předložila Bc. Vídršperková 

� všichni obdrželi kopii hlavní knihy účetnictví KSH a výsledovku 

� je zde uvedeno čerpání po jednotlivých položkách  

� doporučeno, aby bylo čerpání rozpočtu za rok 2016 předloženo SP ke schválení 

 

Ad8/ Příprava SP OSH Plzeňského kraje – Ing. Majer: 

� předložen návrh pozvánky na SP 

� termín a místo: čtvrtek, 27. 4. 2017, od 16,00 hodin, HZ Dobřany 

� k programu jednání nejsou zásadní připomínky ze strany členů VV 

� p. Foldová pouze doporučuje vypustit bod: informace ze SS v Přibyslavi z důvodu informování 

okresních starostů vlastní členy v okresech 

� skrutátoři při jednání – členové KKRR 

 

Ad9/ Informace z OSH 

� p. Černý – PJ – spolupráce SDH s obcemi; jednotlivé okrsky i SDH mají spousty aktivit, 

mnohdy také s omezeným počtem aktivních lidí; problém s přeregistrací 

 

Ad10/ Různé: 

� p. Květoň: KORP – rozdělení záložek s tématikou první pomoci, čísly tísňového volání a 

evakuace pro jednotlivá OSH 

� ocenění za jednotlivá OSH k hejtmanovi – termín 3. 5. 2017, pozvánka bude doručena 

navrženým členům osobně na jejich poštovní adresy 

� schůzka s hejtmanem PK se prozatím neuskutečnila 



� p. Frána žádost o zapůjčení z KSH 1x figuríny AMBU Man za účelem školení na okrese PS – 

bude sepsána dohoda o zápůjčce, druhý Ambu Man nyní na OSH PM 

� p. Majer – žádost na jednotlivé rady, aby zaslali výhledy, plány a případné problémy k řešení z 

jednotlivých OR -  neprodleně 

� p. Foldová – pozvánka na 14. ročník celorepublikové soutěže Memoriál Vendulky Fránové 

v běhu na 100m překážek a ve výstupu na cvičnou věž  

 

Ad11/ Návrhy na vyznamenání 

� připomínka p. Vacek - některé návrhy, které předložily OSH na ústředí jsou nedostatečně 

zpracované ve zdůvodnění – je tam velmi stručně popsáno, proč se o ocenění žádá 

� připomínka p. Foldové – návrh na vyznamenání je oboustranný dokument, p. Hladíková z SH 

ČMS Praha požaduje návrhy pouze na jednom listě, dnešní došlé návrhy jsou mnohé na dvou 

i třech listech a také se přidává k připomínce, že je potřeba zdůvodnit návrh na vyznamenání 

republikového charakteru více a ne jen stručně větou, že je člen aktivní a je ve sboru např. 30 

let 

� Bc. Vídršperková – vrácení 1 návrhu vyznamenání OSH PJ z minulého VV KSH 

 

 

Ad12/ Usnesení 

I. Schvaluje 

- program jednání 

- zapisovatelku – Bc. Vídršperkovou 

- ověřovatele zápisu – p. Kalčík, p. Frána 

- organizační zabezpečení krajských soutěží hry Plamen, dorostu a požárního sportu 

- návrhy na vyznamenání 

 

II. Bere na vědomí 

- plnění usnesení z minulého jednání  

- návrh programu na SP OSH 

- informace o přípravě setkání AZH PK 

- čerpání rozpočtu za rok 2016 

- návrh rozpočtů na soutěže KK Plamene, dorostu a PS 

 

III.       Neschvaluje 

- návrh na pořádání MČR TFA v roce 2018 

 

IV. Ukládá 

- dopracovat OZ soutěže ve vyprošťování – zodpovídá Bc. Zuber, termín do příštího jednání VV KSH 

- dopracování jednotlivých OZ o připomínky a rozeslat na jednotlivá OSH – zodpovídá vedoucí KOR 

represe a mládeže, termín do 27. 4. 2017  

- jednotlivým OR zaslat výhledy a plány a případné problémy k řešení neprodleně 

 

Zapsala: Bc. Vídršperková 

 

Ověřovatelé:   Jaroslav Frána, Václav Kalčík 


