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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Praha-východ  

konaného dne 1. září 2022 
 

Místo jednání: Kancelář OSH Praha-východ 

 

Přítomni: Zdenka Šindelářová, Jan Kubát, Jan Králík, Josef Brabec, Milan Šafránek, 

Blanka Křížová, Martina Tomečková, Miroslav Šindelář, Libor Tomeček, František 

Pokorný 

Omluveni: Karel Stehlík, Karel Tomek,  

Neomluveni: Miroslav Strnad,  Petr Kršňák 

 

Zapisovatel: pí. Zdenka Šindelářová 

Ověřovatelé zápisu: p. Jan Kubát, p. Libor Tomeček  

 

Program jednání: 

 

1/ Kontrola zápisu z předchozího jednání VV 

2/ Informace z Okresní kontrolní a revizní rady 

3/ Příprava soutěže ZPVB 

4/ Příprava soutěže O pohár starosty OSH 

5/ Příprava Shromáždění představitelů OSH 

6/ Došlá pošta 

7/ Různé  

 

Začátek jednání: v 17.00 hod.  

 

Průběh jednání: 

 

1/ Kontrola zápisu z předchozího jednání VV – zápis z minulého jednání byl zkontrolován a 

nebyly k jeho znění vzneseny žádné připomínky. 

 

2/ Informace z Okresní kontrolní a revizní rady – zprávu za OKRR přednesl p. František 

Pokorný. Byla podána informace o kontrole hospodaření OSH, která se konala 1. září 2022 od 

14.00 hod. v kanceláři OSH Praha-východ. Pro potřeby kontroly připravila kancelář OSH 

veškeré dokumenty, nebylo jich mnoho. Proběhl převod financí z transparentního účtu na běžný 

účet, kdy původní plán převodu činil 10 tisíc Kč, převedeno bylo 12 tisíc Kč. Stav bankovního 

účtu k 31. 7. 2022 činí 483.182,- Kč. V pokladně zbývá minimum financí. Veškeré pokladní 

doklady byly překontrolovány a nebyly zjištěny žádné závady.  

 

Dále proběhla kontrola prodejního materiálu v celkové hodnotě 70 tisíc Kč. Je nutno posoudit, 

zda bude třeba některé obchodní zboží doobjednat pro doplnění zásob.  

 

Byla rovněž podána informace o zakoupení příčného břevna, kdy proběhlo zapracování do 

inventury přímo na místě. 

 

Předmětem kontroly byly dále prezenční listiny a jejich dokládání k vyúčtování jednotlivých 

akcí. Také v této oblasti je vše v pořádku. Prezenční listiny jsou zakládány společně s materiály 

o uskutečněné akci. Vedoucí OKRR vyslovuje pochvalu za správnost vedení této agendy.  

 



2 
 

Další bod kontroly se týkal provozu služebního automobilu. Se všemi, kdo budou využívat 

okresní automobil, bude uzavřena smlouva o užívání. Nabízí se také možnost pravidelného 

školení k užívání služebního automobilu. Kniha jízd služebního automobilu je řádně vedena. Je 

navrženo proplácení nákladů na pohonné hmoty v případě, kdy je automobil využíván k účelům 

přesunu např. na soutěže a další oficiální akce.  

 

Revizní rada se opětovně sejde před jednáním Shromáždění představitelů za účelem přípravy 

celkové zprávy, do níž bude také zahnuto čerpání rozpočtu OSH za uplynulá tři čtvrtletí.  

 

3/ Příprava soutěže ZPVB – tradiční závod se bude konat 1. října 2022 v Klokočné, na 

bývalém fotbalovém hřišti a v přilehlém lese. Ještě před samotným závodem proběhne 

v Klokočné jednání OORM, jež je plánováno na 7. září 2022. V rámci tohoto jednání se bude 

procházet celý návrh soutěžní trati od SDH Klokočná, bude třeba konečnou podobu trati 

odsouhlasit společně s rozmístěním stanovišť. V rámci jednání bude také zkonzultováno, co vše 

zajistí pořádající SDH a co bude zajištěno ze strany OORM. Vyhodnocení této soutěže, jež je 

již soutěží samostatnou, je předběžně plánováno na jarní kolo soutěží. OZ soutěže i s datem 

uzavření přihlášek bude zasláno na sbory. Na základě došlých přihlášek bude stanoveno 

množství občerstvení.  

 

4/ Závod O pohár starosty OSH – soutěž se bude konat na místním hřišti v obci Husinec-Řež. 

Vše je komunikováno s pořádajícím SDH. OSH zajistí soutěžní stroje, zbylý jednotný materiál 

bude zajištěn ze strany pořádajícího SDH. Od letošního roku budou v soutěži zařazeny tyto 

čtyři kategorie – přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Družstva budou mít své proudnice. 

Do OZ byla přidána formulace, že si pořadatel, tj. okresní sdružení, vyhrazuje právo na kontrolu 

materiálu. Pro kontrolu materiálu budou používána necejchovaná měřidla, jak bylo již dříve 

odsouhlaseno i vedoucími na školení mládeže na Labské. Tato skutečnost byla zanesena 

v zápise.  

O znění organizačních zabezpečení pro ZPVB a O pohár starosty OSH je dáno hlasovat. 

Všichni přítomní členové VV s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se 

nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 01-09-2022/1 bylo schváleno.  

 

5/ Příprava na Shromáždění představitelů OSH – datum konání Shromáždění představitelů 

OSH je stanoveno na 10. listopadu 2022 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy 

Ohradní 1166/26 (sídlo kanceláře OSH Praha-východ). Účast proběhne v civilním oděvu a bude 

povinná pro všechny členy VV OSH Praha-východ.  

 

Stěžejním bodem jednání bude navýšení odvodu členských příspěvků ze strany členů SDH. 

V tuto chvíli je již ústředním shromážděním z dubna 2022 schválen odvod 50,- Kč za člena 

(dospělého i Mladého hasiče) na ústředí od 1. ledna 2023. Je tedy nutno navýšit odvod 

příspěvků od SDH na okresní sdružení, aby posléze okres na odvodech nedoplácel.  

 

Výkonný výbor navrhuje zvýšit odvody členských příspěvků na OSH bez rozdílu věku 

člena na 150,- Kč od 1. ledna 2023 s tím, že bude připraven rozpočet na jednání 

Shromáždění představitelů SDH s kalkulací s navýšením příspěvků i bez tohoto navýšení.  

O návrhu je dáno hlasovat s tímto výsledkem: 8 členů s právem hlasovat PRO, 1 hlas byl 

PROTI a nikdo se nezdržel hlasování. 

Usnesení č. 01-09-2022/2 bylo schváleno.  
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Pozvánka a organizační zabezpečení budou schváleny na následujícím jednání VV OSH s tím, 

že posléze budou dokumenty zaslány na představitele sborů, kteří získají dostatek času 

k projednání a zjištění stanoviska ke schvalování navýšení členských příspěvků.  

 

6/ Došlá pošta – v tomto bodě byla projednána následující doručená korespondence na OSH 

Praha-východ: 

• Schůzka okrsku č. 5 z 30. srpna 2022 – projednávána byla soutěž na Klokošné. Bylo 

rovněž připomenuto navýšení příspěvků. Dne 3. září 2022 se koná Memoriál Míly 

Dlabače v Tehovci, kdy je přihlášeno 11 družstev. Pomoc od okrsku není třeba, případně 

se ozvou. Dne 10. září od 14.30 hod. proběhnou oslavy 125. výročí založení SDH 

Doubek, které se budou konat u rybníka ve středu obce a budou spojeny se soutěží.  

• Pozvánka od SDH Černovice – setkání historiků, které proběhne 29. října 2022. 

• Email od starosty KSH – OSH PV obdrželo tento email v průběhu léta, jedná se o žádost 

starosty KSH o zaslání seznamu těch SDH, které v letošním roce slaví 140 let od svého 

založení. Na okrese Praha-východ se jedná o SDH Mnichovice, kde dne 3. 9. 2022 

proběhne Den s IZS v Mnichovicích a současně se budou konat oslavy 140. výročí 

založení sboru. SDH Mnichovice požádal o příspěvek ve výši 30 tisíc Kč na zhotovení 

historického praporu a v rámci oslav obdrží také pamětní stuhu od Krajského úřadu 

Středočeského kraje.  

• Pozvánka z KSH Středočeského kraje na první ročník soutěže jednotek dobrovolných 

hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod – akce se koná v Rožmitále pod Třemšínem 

3. září 2022 od 8.00 hod. Pořadatelem je HZS Středočeského kraje společně s KSH. 

• Informace o bezpečnosti – v návaznosti na požár v Hřensku; možnost požárního přívěsu 

pro lesní hašení.  

• Schůze okrsku č. 6 ze dne 16. srpna 2022 – okrsková soutěž proběhne 10. září 2022 na 

hřišti v Šestajovicích, současně proběhne také soutěž O pohár starosty města 

Šestajovice. 

• „Srandamač“ v Čelákovicích v Záluží – proběhne 17. září 2022. Jedná se o Memoriál 

Ivanky Hanzlové, která naše řady opustila v loňském roce. 

• Maxíkův pohár v Brandýse nad Labem – koná se 24. září 2022. 

• Pozvánka na předání repasované CAS 24 – proběhne 17. září 2022 od 14.00 hod. před 

hasičskou zbrojnicí ve Svojšovicích. 

• Zápis z jednání Vedení KSH – zde pan Růžička podal informaci o spolupráci s panem 

Hladíkem z HZS na přípravě Krajské soutěže ve vyprošťování. HZS vybralo 12 

jednotek z našeho kraje, které se klání zúčastní. Za PV budou reprezentovat Úvaly. Dále 

byly podány informace o Krajské soutěži v běhu na 60 metrů, za OSH PV se zúčastní 

Turkovice a Struhařov.  

• Krajská soutěž v disciplínách TFA – koná se 18. září 2022 ve Starém Kolíně, proběhne 

jako soutěž nominační, z níž vzejdou postupující soutěžící na MČR, které se bude konat 

1. října 2022 ve Štramberku. 

• Krajské setkání přípravek – proběhne v Sedlčanech v neděli 18. září 2022. 

• O pohár starosty KSH – koná se na okrese Nymburk 28. září 2022, byly rozeslány 

propozice a pozvánka. Z každého okresu postupují dvě družstva mužů a dvě družstva 

žen (z okresu PV muži a ženy Úvaly, dále muži Tehovec a ženy Tehov).  

• Okrsek č. 6 – vznesl žádost o zapůjčení okresní aparatury.  

 

O žádosti na zapůjčení okresní aparatury pro okrsek č. 6 je dáno hlasovat s tímto 

výsledkem: všichni členové s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a nikdo se 

nezdržel hlasování. 
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Usnesení č. 01-09-2022/3 bylo schváleno.  

 

7/ Různé – v tomto bodě byla projednána následující témata: 

a/ Energie – v průběhu prázdninových měsíců byl řešen nájem a provoz kanceláře OSH PV. 

K 1. červnu 2022 došlo v katastru nemovitostí k převodu budovy v Ohradní 1166/26 na 

dceřinou společnost firmy PENTA – jedná se o firmu ProFans s. r. o. Tato firma zaslala 

okresnímu sdružení novou nájemní smlouvu. Oproti původnímu nájemnému se zvýšila částka 

o 2000 Kč za energie.  

 

b/ Poděkování – p. Jan Kubát vyslovil poděkování za zapůjčení okresních stanů, které byly 

využity u hasičské zbrojnice v Mukařově při svatbě členů místního SDH. Stany budou 

převezeny přímo na Klokočnou pro potřeby ZPVB. 

 

c/ Jarní soutěže pro mládež – p. Libor Tomeček zamluvil termíny těchto soutěží v Čelákovicích, 

kde ve dnech 12. až 14. května 2023 proběhne Plamen, ve dnech 26. až 28. května 2023 se bude 

konat soutěž dorostu.  

 

d/ Školení na Přední Labské – byla projednána aktuální cena ubytování a stravy, která činí 

1.820,- Kč na osobu. Školení bude financováno částkou 42 tisíc Kč, z toho 30 tisíc bude činit 

dotace MŠMT a zbývajících 12 tisíc Kč představují vlastní zdroje. Výše účastnického poplatku 

bude stanovena na jednání OORM.  

 

e/ Dotace na volnočasové aktivity pro sbory – přihlášené sbory obdrží částku ve výši 6 tisíc Kč, 

zbylé finance zůstanou pro potřeby financování volnočasových aktivit ze strany OSH. 

 

f/ Trika pro rozhodčí – p. Miroslav Šindelář podal informaci o tom, že již nejsou pro rozhodčí 

oranžová trika. Jelikož z ústředí vzešel požadavek, aby ústroj rozhodčích byla sjednocena 

(červené triko s nápisem ROZHODČÍ a kšiltovka pro rozhodčí), navrhuje, aby časem byla 

sjednocena ústroj rozhodčích dle tohoto požadavku také na našem OSH.  

 

g/ Dotace z Krajského úřadu Stř. kraje na provoz a sport – informaci podala pí. Zdenka 

Šindelářová. Na provoz bude tato částka činit 103 tisíc Kč, na sport se bude jednat o částku 66 

tisíc Kč.  

 

Konec jednání: 18.50 hod.  

 

 

 

Se zněním zápisu souhlasí: 

 

Jan Kubát, ověřovatel zápisu: ……………………………………………………. 

 

 

Libor Tomeček, ověřovatel zápisu: ……………………………………………… 

 

 

Za OSH PV + vyhotovení zápisu: 

 

Zdenka Šindelářová, starostka OSH: ……………………………………………… 


