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Zápis z VV KSH 20. 6. 2017 
Zápis není dosud ověřen (Frána, Hanus) 9.11.2017 

     
 
 

Záznam z pracovního jednání: 
 

 
1. zahájení,  

- přivítání hostů, (Pavlas, Kumpán, Cízl) 
- volba ověřovatelů: J. Frána,  F. Hanus 
- schválení programu jednání 

  
2. kontrola plnění usnesení  

- poslední jednání VV dne 11. dubna 2017 – usnesení: 
IV. Ukládá 

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

předloženo při zahájení VV 20.6. - splněno 

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

  represe a mládeže, termín do 27. 4. 2017 (v OZ byly nějaké chyby – nesmysly) - splněno 
- jednotlivým OR: zaslat výhledy a plány a případné problémy k řešení neprodleně – došly jen z KORP a 

KORR – nesplněno od KOROOB, KORM,  

 
3. informace o průběhu krajské soutěže dětí PLAMEN v Tachově (9. – 10. 6. 2017) - Tachov – chyběly 

medaile pro družstva na 2. a 3. místě. Ostatní medaile byly s jiným motivem, než objednávala pí. 
Hana Kolářová (členka KORM TC) – (objednával Černý)  

 
4. informace o průběhu soutěže dorostu v Klatovech (17. 6. 2017) - předkládá ved. KORM a starosta 

OSH Klatovy – předběžná info podána  
 

5. informace o průběhu vyhodnocení krajského kola POOD (2.6.2017) – předkládá ved. KORP – info 
podána  

   
6. informace o organizaci a připravenosti krajské soutěže v požárním sportu 24.6.2017 v Klatovech v r. 

2017 – organizační a technické zabezpečení - předkládají ved. KORM, KORHS, 
 

7. Příprava MČR dětí a dorostu v r. 2018 - zpráva přípravného výboru – stav v zajišťování 
organizačních a technických záležitostí, spolupráce s ÚORM SH ČMS, předkládá vedoucí-
koordinátor přípravné skupiny p. J. Frána 
Zásadní otázka: bude OSH PJ trvat na blokaci stadionu Skvrňany na dny 4. - 8.7. 2018, kterou 
provedlo pro účely MČR 2018 pod svou gescí ??? – Černý dá vyjádření do 30.6.2017  - splněno, 
stanovisko k blokaci stadionu došlo, OSH PJ na blokaci netrvá 
 

8. Požadavky odborných rad KSH Pk na financování svých požadavků v r. 2017 (vedoucí OR) 
- Jůzek – telefonicky předběžně požadoval – cca 150 tis. 

 
9. Informace z OSH: – soutěž ve vyhledávání osob (17. 6. 2017 Horní Bříza), aktuality z okresů, 

předkládají starostové OSH 
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10. Různé  

- informace o průběhu a obsahu jednání starosty KSH s hejtmanem Pk ( proběhlo 31.5. za 
přítomnosti i gen. Pavlase, podána info o postavení SH ve společnosti a činnosti SH ČMS a jeho 
pobočných spolků, o společenské činnosti pro obce, sportovní činnosti, PVČ v oblasti prevence 
před požáry a OOB, financování krajských akcí apod.). Hejtman byl požádán o záštitu akce, 
požádal o písemnou žádost, předběžně záštitu přijal.  

 

- informace o průběhu a obsahu jednání starosty KSH s Bezpečnostní radou Pk – předložena 
písemná zpráva, na jednání de facto obdobná info jako hejtmanovi. Členům rady předán materiál, 
který KSH nechalo vytisknout ve spolupráci s radou prevence a byl vysvětlen jeho účel a zásady 
distribuce do SDH a následně k cílovým skupinám obyvatel. Vydání preventivně výchovného 
materiálu s logem Pk se setkalo s pochvalným přijetím u členů bezpečnostní rady.  

 
- Hasičské slavnosti Litoměřice 9. – 10.6.2017 – velkolepá akce, účast Chovanec, Duka, starosta 

SH ČMS, hejtman Úst. Kraje, starosta Lt a řada význam. hostů - byl jsem z ústředí určen 
předávat ocenění za celorepublikové vyhodnocení = neúčast na soutěži dětí v TC (Černý oslava 
60. narozenin, Ryba – nemocen, Majer v Litoměřicích - celorep. vyhodnocení POODM cca 130 
lidí vč. rodičů, prarodičů apod. – úspěšná akce. Do usnesení: OSH dále propagovat soutěž 
v cílových kolektivech (SDH, školy, Skaut, Pionýr, … ). V letošním roce bude vyhlášen již 44. 
ročník. 

 
- Doplnění členů a kontaktů na web: KORHS a KORHist. mj.: pí Syslová na jednání k podpisu 

smlouvy na dotace 31.5. upozorňovala na uvedení telefonů a e-mailů členů jednotlivých rad na 
webu KSH. Podle zákona o ochraně osobních informací je to přípustné? nepřípustné? Souhlasí 
členové s uvedením těchto informací? (VV souhlasí s uvedením, tj. zatím beze změn) 

 
- Zápis KKRR do rejstříku – dokumenty k vyplnění. K tomu jsou potřebné údaje - podklady ze 

SD z 22.4.2015 – ze zápisu resp. protokolu o volbě členů KKR rady. Na KSH je statutární orgán 
starosta a všichni členové KRR – tyto osoby musí být registrovány u rejstříkového soudu každý 
zvlášť. Proto požadavek na vyplnění dokumentů a jejich souhlasy s ověřenými podpisy.  
Podklady ze zápisu ze SD z dubna 2015 dodá Vídršperková, splněno, registrace proběhla. 

 
- Účinnost novelizovaných stanov bude od 1.9.2017, na web SH ČMS budou umístěny v srpnu 

2017! 
 
- Změna termínu podzimního SS OSH v Přibyslavi = nově bude o týden posunuto, tj. bude 28. 

10. 2017 (sice je to státní svátek, ale stejně připadá na sobotu) 
 
- Stáje je v řešení finanční situace v OSH PJ, ÚKRR provedla kontrolu, dosud případ neuzavřela, 

z ÚKRR dosud není výstup. 
 
- Info k situaci v KSH KVK – proběhla tam kontrola z ÚKRR, zjištěny zásadní nedostatky 

v hospodaření (bylo kontrolováno účetnictví za roky 2015 a 2016) Starosta Kejmar (dnes již 
bývalý) uzavřel neoprávněně leasing na os. Vozidlo TOYOTA, které pak užívala jeho manželka. 
KSH KVK vznikla škoda a byly zjištěny další nedostatky – PHM bylo čerpáno na účet KSH, 
leasingové společnosti neoprávněně přislíben nákup dalších vozidel (proto byl leasing pro 
vozidlo KSH zvýhodněn apod.) Kejmar abdikoval, nový starosta KSH KVK je pan Alois 
Minář. 
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- Podvodné získání medaile za záchranu života členem SDH Stěžery (okr. Hradec Králové.) – 
mladý chlap, nar. 1988. Byl zfalšován záznam o záchraně ročního dítěte při DN, při které matka 
zahynula, návrh na udělení medaile prošel přes OSH i KSH, byl podán návrh na udělení ZZK od 
prezidenta, vše prošlo bez povšimnutí, prezident ZZK udělil letos v březnu. Ten člověk dříve 
pracoval u ZZS, měl zkušenost, jak se takové podání dělá. Neskutečná ostuda pro dobrovolné 
hasiče! KAUZU NIKDE NEŠÍŘIT, bude odebrána medaile, věcný dar a vyloučení ze sdružení. 
Bohužel odebrání ZZK bude muset provést prezidentská kancelář, kde bude opětovně 
nepochybně zostuzeno dobré jméno dobrovolných hasičů. 
Do usnesení: OSH důsledně prověřovat návrhy na vyznamenání na všech stupních, 
v důvodných případech si vyžádat podklady od obce, PČR, MP, ZZS apod. 
 

- Proběhl seminář k OOB v Jánských Koupelích, za PK se zúčastnil O. Holeček (PS), Mleziva 
(DO) 

 
- Info z tisku: první místo na ME v TFA v Německu v pátek 9.6.2017 v týmové soutěži (v 

Mönchengladbachu) pro Pavla Kouříka z Domažlic -  23 let – nejmladší člen reprezentace, o 
den později 10. 6. v individuálním závodu pak získal stříbro – udělit čestné uznání KSH? 
Jakého SDH je členem? – OSH DO podá návrh. 

 
- MČR dětí a dorostu letos ve Zlíně, 1. – 5.7. 2017 – kdo by měl zájem se zúčastnit nahlásit se do 

konce týdne na tel.: 222 119 501 -  Tereza Vosyková 
 
- Krajská soutěž v PS HZS Pk: 22. 6. na Košutce (věže, stovky), 23.6. Atl. stadion KT. 
 
- SDH Volšovy – dostanou Čestný prapor SH ČMS – 16.9.2017, předávat bude V. Hulec, za 

KSH by tam měl být Ryba. 
 
- Stuha k hist. praporu –  Dobřany, Nepomuk – termíny dosud nejsou známé – 

Přeštice 15.9.2017 (150 let) předává Majer 
Kříše – proběhlo, předával Salivar (17.6.2017), byl tam OSH RO - - 
(Frost?) 

 
 

11. návrhy na vyznamenání – bez připomínek 
12. Usnesení: 

- OSH dále propagovat soutěž v cílových kolektivech (SDH, školy, Skaut, Pionýr, … ) – úkol 
stálý 

- OSH důsledně kontrolovat návrhy na vyznamenání a ocěnění (viz případ podvodného 
udělení ocenění „Zlatý záchranářský kříž“ prezidentem) – úkol stálý 

- OSH Domažlice zpracuje a podá návrh na KSH na ocenění Pavla Kouříka 
 
 
 
 

13. Závěr 
             vypracoval 

Ing. Jan Majer  
                  starosta KSH Plzeňského kraje 


