
OSH Praha východ  

e-mail: osh.pv@c-mail.cz, tel. kancelář 792304957 

Ohradní 1166/26, 140 00 Praha 4 

  

Zápis z jednání VV OSH Praha – východ 

dne 3. 3. 2022 

 

 

Přítomní: Šindelářová Zdenka, Kubát Jan, Králík Jan, Tomek Karel, Brabec Josef, Šafránek 

Milan, Šindelář, Miroslav, Tomeček Libor, Pokorná František 

Omluveni: Stehlík Karel, Křížek Martin, Křížová Blanka 

Neomluveni: Strnad Miroslav, Dušek Jaroslav, Kršňák Petr 

Hosté: Lacina Oldřich, Löwy Karel 

Zapisovatel Králík Jan 

Ověřovatelé zápisu Libor Tomeček, Jan Kubát 

 

Program jednání 

 

1) Kontrola zápisu z posledního jednání  

2) Zpráva inventarizační komise 

3) Výsledky valných hromad okrsků 

4) Výsledek hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 

5) OR velitelů – odborná příprava velitelů a strojníků 

6) Projednání dotazů a námitek p. Duška z doručeného emailu ze dne 9.2.2022 

7) Příprava shromáždění delegátů 10.3.2022 

8) Informace z OORM 

9) Příprava vyhlášení soutěže POODM – rada prevence 

10) Došlá pošta 

11) Různé 

   

Starostka navrhla zařadit do programu jako bod 10) bod Pronájem kanceláří Ohradní 26 a 

tím přesunout došlou poštu jako bod 11) a různé jako bod 12) 

VV jednohlasně souhlasí s úpravou programu jednání a s volbou zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu.  

 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze 
V bodě došlá pošta byla podána informace, že za OSH PV se z dotace KÚ na historický 

prapor se přihlásil SDH Hrusice. 

 

mailto:osh.pv@c-mail.cz


Mezibod, starosta KSH p. Oldřich Lacina přišel se žádostí, možnost uspořádat jednání VV KSH 

Středočeského kraje dne 15.3.2022, v prostorech OSH  

VV souhlasí - všichni přítomní pro 

 

2. Zpráva inventarizační komise 
zprávu přednesl předseda Revizní rady pan František Pokorný, zpráva tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

 

3. Výsledky VH okrsků 
Okrsek č. 2 VH nekonal z důvodů pandemických opatření, Okrsek č. 3, VH konána 26.2.2022, 

zaslán zápis, Okrsek č. 5. VH konána 5.2.2022, zápis zaslán, Okrsek č. 6. VH konána 22.2. 

2000, zápis zaslán. Okrsek č. 1 VH konána, usnesení bude zasláno, Okrsek č. 4 VH se 

nekonala. O konání VH okrsku č. 7 a 8 VV nemá žádné informace. 

 

4. Výsledek hospodaření za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 
Byly provedeny dílčí formální úpravy rozpočtu. Milan Šafránek navrhne na Shromáždění 

představitelů zvýšení členských příspěvků. 

VV schválil hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, který bude předložen 

shromáždění představitelů dne 10.3.2022. 

 

5. Zpráva OORR školení velitelů a strojníků 
Školení v roce 2022 proběhne v druhé polovině roku. Přezkoušení velitelů a strojníků nelze 

za stávající situace realizovat, stávající osvědčení se automaticky prodlužují. 

 

6. Projednání dotazu a námitek p. Jaroslava Duška 
1. Forma čerpání dotací bylo schváleno VV, jednotlivé položky jsou k nahlédnutí 

v kanceláři OSH. 
2. Hospodaření OSH je v rámci schváleného rozpočtu kontrolováno každé 3 měsíce 

Kontrolní radou. 
3. Bude předmětem Shromáždění představitelů sborů. 
4. PS12 se využívaly na Poháru starosty OSH. Před nadcházející soutěžní sezónou je 

realizován pravidelný servis a údržba, schválená VV a prováděná odbornou firmou 
SDH Plus Radimovice. 

5. Každý zápis je podepsán, a to vč. prezenční listiny a jsou uloženy v kanceláři OSH. 
 

7. Příprava shromáždění delegátů 
Pozvánky byly odeslány emailem a poštou. Občerstvení zajištěno. Prodiskutováno formální 

zajištění a rozdělení úkolů. 

 

8. Informace ORM 
Informace o přípravě uzlování v Mukařově, po uzavření přihlášek budou vzneseny požadavky 

na občerstvení a další zajištění.  

p. Tomeček zakoupil poháry na okresní soutěže mládeže nákladem cca 11.000, - Kč. 



21.2.2022 odvezeny PS12 na pravidelný servis.  

 

9. Příprava vyhlášení soutěže POODM 
Schůze rady prevence se uskuteční 17.3.2022, kde bude vyhodnoceno okresní kolo POODM, 

a naplánováno školení preventistů. 

Dotaz na zrušení SDH Přezletice – kontaktován starosta obce Přezletice, sbor nefunguje, na 

kontaktování ze strany OSH nikdo nereaguje. Starosta zašle na obec Přezletice oficiální email 

s žádostí o spolupráci při zrušení SDH a zároveň bude řešeno s paní Fenclovou SH ČMS. 

 

10. Pronájem kanceláří 

Vzhledem ke zvýšení nájmu ve stávajících prostorech kanceláře ze strany majitele budovy, po 

odchodu z prostor OSH Praha západ, mám byla nabídnuta možnost stěhování do 3. patra 

stávajícího objektu, do menších prostor za snížené nájemné o cca 3.500, - Kč/měs. oproti 

stávajícímu nájemnému,  

VV souhlasí – všichni přítomní pro 

 

starostka pověřena k jednání o ukončení stávající smlouvy a uzavření nové, termín nejpozději 

do 31.5.2022. 

 

 

11. Došlá pošta 
VV doporučuje KSH ke schválení žádost SDH Tehovec 1x ČU KSH 

VV schvaluje na návrh SDH Struhařov 5x ČU OSH, 2x medaile Za zásluhy, 1x medaile za 

Příkladnou práci. 

Informace starosty KSH o dotacích na historické prapory. 

 

12. Různé 
- Diskutována možnost zapojení do pomoci Ukrajině. Stávající postup dle doporučení 

SHČMS a Středočeského kraje. Možnost uspořádání akce pro ukrajinské děti. 

- VV schvaluje úhradu školného 2600 Kč (Univerzita dobrovolného hasiče) pro p. 

Kubáta. 

 

 

 

Zapsal: Jan Králík 

                             

Ověřovatelé: p. Libor Tomeček                              p. Jan Kubát 

 

Podpisy ověřovatelů jsou na originálu zápisu uloženého spolu s podepsanou prezenční 

listinou v kanceláři OSH Praha východ 

 

Toto pravidlo platí pro všechny následující zápisy 


