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Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Praha-západ  

konaného dne 3. listopadu 2021 

 
Přítomni za VV OSH s právem hlasovat: 

1) Josef Myslín 

2) Jiří Wohlmuth 

3) Petra Myslínová Cejpková 

4) Milan Vála 

5) Rudolf Trnka 

6) František Král 

7) Jaroslav Kopecký 

8) Petr Kšána 

9) Jan Posluh 

10) Filip Jankovec 

11) Michal Zrno  

12) Jan Menšík (připojil se v průběhu jednání) 

 

Přítomen za OKRR s hlasem poradním: Jiří Čejka 

 

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno starostou OSH J. Myslínem v 16.00 hod., který přivítal 

přítomné. Je konstatováno, že v této chvíli je přítomno 11 členů VV s právem hlasovat 

z celkového počtu 17, tudíž jednání je usnášeníschopné. 

 

2/ Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu – jako zapisovatelka je navržena Petra Myslínová 

Cejpková, jako ověřovatelé Jiří Wohlmuth a František Král. O tomto návrhu je dáno hlasovat:  

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/1: Jako zapisovatelka byla zvolena Petra Myslínová Cejpková, 

jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Jiří Wohlmuth a František Král.  

 

3/ Předání daru a ocenění – p. Kopeckému, dlouholetému členu Výkonného výboru, byl za 

OSH předán dar k jeho významnému životnímu jubileu. Dále byl p. Královi předán odznak 

Čestného vedoucího okresní odborné rady prevence.  

 

4/ Program a jeho doplnění – program jednání byl zaslán elektronicky před vlastním 

jednáním; předseda OKRR, p. Čejka, požádal o vstup v bodě týkajícím se ekonomiky. Proti 

tomuto požadavku není žádných námitek a o konečném znění programu je dáno hlasovat:  

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/2: Návrh programu včetně doplnění byl jednomyslně schválen. 

 

5/ Kontrola úkolů z minulého jednání 

a) Radiostanice – starosta OSH podal informaci od náměstka p. Holého, který kontaktoval 

p. Českého z HZS, jenž ho ujistil, že veškeré právní dopady týkající se rozdělení 
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radiostanic vyřazených z HZS a následně darovaných SDH ve Středočeském kraji, je 

čistě smluvní vztah mezi KSH Středočeského kraje a příslušným SDH. 

b) Překážky – p. Myslín provedl šetření, jakými překážkami zakoupenými již za původních 

vedení, OSH PZ disponuje. Jedna z překážek je alokována v SDH Sloup (potvrdil p. 

Zrno), překážky alokované v Trnové byly již před časem převezeny do Čisovic, část 

bude možno opravit, některé překážky však již byly velmi výrazně poškozeny a ani 

případná oprava není zárukou bezpečnosti překážek.  

c) Shromáždění představitelů – uskuteční se v sobotu 27. listopadu v Restauraci U 

Rybníka, obec Hvozdnice. Pronájem bude činit 200 Kč na hodinu. Starosta OSH 

provedl rezervaci a jako strava pro přítomné představitele SDH byly objednány párky. 

Je snahou tuto akci minimalizovat, díky velké rozloze sálu nebude problém dodržet 

požadované rozestupy, jednání proběhne ve respirátorech. Od 9.00 by měla začít 

prezence, vlastní jednání pak od 10.00 hod. Program jednání bude realizován v rámci 

vedení.  

d) Inventarizace – v současné době je rozpracována směrnice inventarizace majetku, úkol 

stále trvá. 

e) Halová soutěž – zde předáno slovo Radě mládeže (zástupci p. Zrno a p. Kšána): Petr 

Kšána jednal s p. Filipčíkem (organizátorem zimních halových soutěží). Pan Filipčík 

projevil zájem osobně přijet a prohlédnout si halu, v případě realizace akce je třeba 

respektovat nařízení Ministerstva zdravotnictví a veškeré další předpisy. Pan Zrno 

doplňuje, že v tuto chvíli se zcela nepřiklání k uspořádání halové soutěže velkého 

rozsahu, neboť si není jist, zda OSH Praha-západ je plně schopno obsadit veškeré 

potřebné pozice (štáb, technická četa, rozhodčí, sčítací komise). Uvádí osobní zkušenost 

z konání ZPV, kde těsně před vlastním zahájením akce odřekli účast někteří rozhodčí, 

což bylo nutně operativně řešit. Jelikož se však akce konala v 9. okrsku, kde má pan 

Zrno zázemí, bylo možno akci provést bez větších problémů, ovšem toto zázemí není 

v jiných okrscích a obává se případných komplikací v případě špatného zajištění 

soutěže. Doporučuje akci udělat spíše jako okresní, pro menší počet závodníků a 

vyzkoušet si, v jakém rozsahu je OSH schopno vlastními silami takovou akci realizovat. 

Posléze by bylo možno uvažovat o krajském či republikové rozsahu.  

 

(Pozn: v 16.11 hod. se k jednání připojil člen VV Jan Menšík. Počet členů s právem hlasovat 

se zvýšil na 12.) 

      

           Návrh Rady mládeže tedy zní: V roce 2022 halovou soutěž nepořádat a uskutečnit ji až 

v roce 2023 v tzv. okresním rozsahu (cca 50 družstev).  

            Pan Jankovec navrhuje, že by nebylo špatné, kdyby např. 5 nebo 6 lidí z okresu Praha-

západ se zúčastnilo konání halové soutěže v jiné lokaci a zde získali zkušenosti a přehled, jak 

akce funguje.  

          Finální dohoda tedy zní, že OSH Praha-západ nebude realizovat halovou soutěž v roce 

2022, avšak je zde zájem tuto akci pořádat a pokusit se o to v roce 2023.  

          Pan Vála doporučuje, že je vhodné respektovat stanovisko Rady mládeže. 

 

Resumé: Okresní odborná rada mládeže a VV OSH PZ pověřuje starostu OSH, aby 

informoval pořadatele halové soutěže, že v roce 2022 nebude halová soutěž na okrese PZ 

uspořádána, dále byl starosta OSH pověřen zrušením pronájmu sportovní haly v Dolních 

Břežanech a v neposlední řadě, aby informoval o tomto rozhodnutí svého náměstka p. Holého 

(není přítomen z rodinných důvodů) ohledně případné realizace dalších kroků týkajících se 

ceny pronájmu atd.  
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Vsuvka: Zhodnocení ZPV – v rámci tohoto bodu p. Zrno hodnotí Závod požárnické 

všestrannosti, jenž proběhl ve Sloupu. Akce jako celek proběhla dobře, veškeré náklady budou 

hrazeny z dotace Středočeského kraje (rozdělované přes KSH Středočeského kraje). Jako 

negativní však vnímá již zmíněný přístup některých rozhodčích, kteří nedorazili bez omluvy či 

svou účast odřekli na poslední chvíli. Velká část práce na akcích pro děti je na sborech Sloup a 

Zahořany (domovské sbory p. Zrna a p. Kšány), kdy tato skutečnost je nezřídka terčem 

nepříjemných a neopodstatněných kritik, zejména ze strany těch subjektů, které se nikdy 

nezapojují do pomoci s okresními akcemi. Dále p. Zrno popsal situaci, která na ZPV nastala - 

diskvalifikace dívky z jednoho ze soutěžních týmů, která věkově přesáhla povolenou věkovou 

hranici pro danou kategorii. Tato diskvalifikace byla negativně vnímána domovským sborem 

dívky a jejím rodinným příslušníkem. Posléze však bylo vše vysvětleno. Za velký problém 

považuje p. Zrno skutečnost, že akci zajišťuje několik málo rozhodčích a část rozhodčích 

neprojevuje ochotu na akci přijet, pokud tam nejede jejich vlastní tým.  

 

Výše uvedenou informaci doplňuje starosta OSH, který se účastnil ZPV v pozici startéra, akci 

hodnotí kladně, oceňuje vysoké zapojení Rady mládeže a organizačního týmu. Pan Kopecký 

doplňuje, že práci p. Zrna lze hodnotit za celé roky jako velmi příkladnou a plně chápe, že p. 

Zrna a jeho tým mrzí neochota zapojení a pomoci či další laxní přístup.  

            

f) Komunikace s problémovými sbory – na minulém jednání VV OSH PZ byl pověřen 

starosta OSH komunikací se sbory Chýně a Číčovice. Na oba sbory byla po mnoha 

neúspěšných emailových a telefonických pokusech zaslána písemná výzva o vyjádření 

stanoviska k další existenci sboru či dodání dokumentů chybějících k řádné 

přeregistraci. Kopie těchto výzev byly zaslány také na příslušné obce. Ke dni konání 

VV nebyla zaznamenána žádná odezva z těchto subjektů. VV bere na vědomí tuto 

informaci a na případné další urgence z ústřední kanceláře ohledně dodání přeregistrace 

sborů neplnících povinnosti bude reflektováno tím, že OSH nemá žádnou zákonnou 

pravomoc od těchto sborů požadované dokumenty získat, a tudíž tyto případné kroky 

musí řešit přímo hlavní spolek.  

 

Přípis ze dne 9. listopadu 2021:  

a) V pondělí 8. listopadu 2021 byla pracovnice kanceláře OSH telefonicky informována 

zástupkyní Obce Číčovice o dalším pokračování SDH Číčovice – ve sboru o několik dnů 

dříve proběhla valná hromada, byl zvolen nový starosta a je zájem uchovat sbor pro další 

generace. Petra Myslínová Cejpková, pracovnice kanceláře OSH, vysvětlila, jaké 

dokumenty bude třeba dodat k provedení řádného zápisu do Spolkového rejstříku, 

nabídla součinnost pro další kroky včetně osobní schůzky a je oboustranný zájem, aby 

veškeré dokumenty byly řádně vyřízeny do konce tohoto roku. 

b) V úterý 9. listopadu 2021 byla pracovnice kanceláře telefonicky kontaktována starostou 

SDH Chýně, který se omlouval za dlouhodobou nekomunikaci a nespolupráci. Bylo 

dohodnuto, že nejpozději do konce t. r. budou ze strany SDH Chýně dodány potřebné 

dokumenty. V následném emailu byly zaslány starostovi SDH Chýně elektronické verze 

požadovaných dokumentů nutných pro zápis do Spolkového rejstříku s vysvětlením, 

jaké náležitosti je třeba v dokumentech opatřit.  

 

Resumé: Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i přes počáteční dlouhodobou nekomunikaci u 

obou dotčených sborů došlo na základě výzvy z OSH Praha-západ k obratu, který byl mohl 

vést k řádnému dotažení příslušných kroků a následnému bezproblémovému fungování obou 

sborů do dalších let. 
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6/ Informace z vyšších orgánů – starosta OSH podal informaci o Shromáždění starostů 

v Přibyslavi, které se konalo 23. října 2021. Zde se řešily žaloby týkající se Hasičské vzájemné 

pojišťovny, dále organizace valných hromad, kdy je v nové směrnici uvedeno, aby do konce 

prosince t. r. byla realizována valná hromada za rok 2020 a do konce ledna 2022 pak valná 

hromada za rok 2021. Je dáno hlasovat o návrhu, aby SDH uspořádala jen jednu valnou 

hromadu a zde zhodnotila oba roky současně.  

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/3: Výkonný výbor bere na vědomí dokument k výročním 

valným hromadám vydaným SH ČMS a doporučuje sborům, aby uspořádaly jednu 

valnou hromadu, na níž budou zhodnoceny roky 2020 a 2021.  

 

Dále podal starosta OSH informaci ze Shromáždění starostů, kde bylo negativně vnímáno, že 

některé okresy neuspořádaly buď jedno či obě okresní kola v postupových soutěžích (mládež, 

požární sport dospělí).  

 

7/ Shromáždění představitelů SDH – již bylo projednáváno; jak již starosta v bodě č. 5 c) 

uvedl, bude sestaven program a další dokumenty budou připraveny v rámci vedení OSH, poté 

rozeslány sborům. Starosta prosí přítomné členy VV o součinnost, aby o připravovaném 

shromáždění informovali ve svých okrscích, neboť stále je bohužel potvrzená praxe, že některé 

sbory nevybírají emailovou poštu ani z emailů, které mají oficiálně uvedené jako kontaktní.  

 

V této souvislosti prosí starosta členy VV, aby před dalšími jednáními podali zprávu, zda se 

jednání zúčastní či nikoliv.  

 

8/ Ekonomika OSH 

a) Kancelář – starosta podal informaci o již téměř neudržitelné situaci týkající se stále se 

zvyšujícího nájemného kanceláře OSH. Již nyní OSH platí měsíčně bezmála 11 tisíc Kč 

a je velký předpoklad, že vzhledem k cenám energií se tato částka od nového roku ještě 

výrazně zvýší. Navíc na Shrom. starostů bylo oznámeno, že dotace MŠMT na provoz a 

mzdy již zřejmě nebude poskytována a zohledněna bude v dotačních titulech jen přímá 

práce s mládeží. Další aspekt – budova je předmětem prodeje, vlastník (HVP) má velké 

problémy, kdy Česká národní banka nařídila HVP, že základní kapitál musí vykázat 

v penězích, nikoliv majetku, proto je HVP nucena odprodat své nemovitosti. Lze 

předpokládat, že případný nový vlastník bude trvat na ještě vyšším komerčním nájmu 

nebo naopak nebude mít zájem, aby nájemci v budově i nadále zůstali. Tuto informaci 

potvrzuje také p. Posluh, že stěhování nevyhnutelné. 

 

Návrh starosty – je třeba uvažovat o tom, kam v případě nutnosti přesuneme naše sídlo. 

Jedná se o závažné rozhodnutí, ale není možno předstoupit před sbory a sdělit jim, že 

výraznou část z odvedených členských příspěvků dáváme na nájem. Starosta podal 

informaci o návštěvě prostor v průmyslovém areálu obalovny nedaleko Mníšku pod 

Brdy. Zde by byla k dispozici kancelář a cena včetně parkování by činila 6 tisíc měsíčně 

(tato cena je již pro rok 2022), dále probíhají jednání ohledně možného pronájmu ve 

firmě ÚVR v Mníšku pod Brdy. Pan Vála navrhuje zeptat se na Strahově, kde sídlí 

sportovní organizace, v jaké cenové relaci by zde byl pronájem kanceláří.  
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V neposlední řadě upozorňuje starosta na skutečnost, že veškeré dotace vyžadují 

finanční spoluúčast a neustálým zvyšováním nájemného by mohlo dojít k situaci, že na 

tuto spoluúčast již nebude mít OSH finanční prostředky. Po krátké diskuzi je hlasováno 

o usnesení k výše uvedené problematice.  

 

Je třeba také vzít v úvahu fakt, že nová kancelář za přijatelnou cenu nebude mít 

dostatečnou kapacitu na jednání Výkonného výboru, avšak starosta navrhuje, že by 

jednání VV mohlo probíhat jako rotační po okrese. Navíc VV se (zejména díky době 

covidové) naučil mnoho věcí řešit operativně elektronicky, proto by prezenční zasedání 

VV mohlo probíhat např. jen jednou za dva měsíce a střídat se tak s jednáním vedení. 

Není tedy nutné trvale finančně hradit zasedací prostory.  

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/4: Výkonný výbor se shoduje na faktu, že vzhledem k vývoji 

situace je stěhování kanceláře nezbytné. V této souvislosti pověřuje vedení OSH dalšími 

kroky a pověřuje členy VV, aby zjišťovali ceny pronájmu a možnosti ve svém okolí.  

 

b) Administrativní podpora v oblasti dotací a inventarizace – s ohledem na neustálé 

zvyšování administrativních a dalších požadavků v oblasti dotací, jejichž nastudování a 

následná komunikace s SH ČMS ohledně vyúčtování představuje výrazný časový nárůst 

v pracovních povinnostech pracovnice kanceláře OSH (na úkor další činnosti, jako je 

členská základna sborů, vedení účetnictví, agenda vyznamenání, vlastní provoz 

kanceláře atd.), navrhuje p. Čejka, předseda OKRR, zapojit do administrativního 

provozu jako stážistku, jež by se postupně seznamovala s agendou dotační a 

inventarizační, sl. Simonu Barsovou z SDH Mníšek pod Brdy, která již nyní 

spolupracuje na inventarizaci majetku OSH. O tomto návrhu je dáno hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/5: Výkonný výbor jednomyslně schvaluje sl. Simonu Barsovou 

jako stážistku kanceláře OSH pro úsek dotací a inventarizace.  

 

c) Navýšení platu pracovnici kanceláře OSH – v souvislosti s nárůstem administrativní 

agendy a neustále se zvyšujících požadavků v této oblasti navrhuje p. Čejka zvýšení 

mzdy pracovnici kanceláře OSH Petře Myslínové Cejpkové. K tomuto návrhu se 

přiklání také p. Trnka, jenž navrhuje částku 9.000,- Kč měsíčně. O návrhu je dáno 

hlasovat.  

Výsledek hlasování: 11 přítomných členů s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI 

a 1 hlas se zdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/6: Výkonný výbor schválil navýšení mzdy pro pracovnici OSH 

PZ Petru Myslínovou Cejpkovou na 9.000,- Kč s účinností od 1. 1. 2022. 

 

d) Dotace – p. Zrno podal informace o dotačních titulech na volnočasové aktivity a školení 

vedoucích mládeže a jaké položky budou do vyúčtování zahrnuty.  
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9/ Vyznamenání  

OSH Praha-západ obdrželo následující návrhy na vyznamenání:  

 

• Věrnostní vyznamenání pro SDH Kytín – 15 x věrnost 20 let, 2 x věrnost 40 let, 3 x 

věrnost 50 let. Tato vyznamenání budou připravena až v r. 2022, neboť teprve v tomto 

roce uplyne požadovaná lhůta členství. Předání se uskuteční v srpnu 2022 při oslavách 

výročí sboru.  

• Věrnostní vyznamenání pro SDH Hradištko – 5 x věrnost 20 let 

• Za příkladnou práci pro SDH Hradištko – pí. Alena Š. a pí. Hana Ř. + p. Jiří F., ale zde 

bude medaile udělena až v r. 2022 z důvodu nesplněné 5leté lhůty od ČU OSH 

• ČU OSH pro SDH Hradištko – p. Jiří A. 

• ČU KSH pro SDH Hradištko – p. Jiří B.  

 

O předložených návrzích je dáno hlasovat: 

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/7: Výkonný výbor schvaluje předložené návrhy na 

vyznamenání.  

 

 

10/ Další činnost OSH 

 

a/ ZPV – proběhlo ve Sloupu, již zhodnoceno v průběhu jednání.  

b/ Okresní uzlová štafeta – proběhne ve Sloupu dne 7. listopadu 2021, nahlášena účast 12 sborů 

a 108 dětí, je zajištěno řádné větrání místa konání a dodržení všech platných hygienických 

opatření dle nařízení vlády a MZ ČR.  

 

Michal Zrno navrhuje, aby se uzlová štafeta konala i následující roky na podzim a ZPV 

proběhlo vždy na jaře, před 2. kolem hry Plamen. Proti tomuto návrhu není námitek, 

 

c/ Školení vedoucích – p. Kšána – akce zajištěna ve Skochovicích (Klub Lávka), přihlášeno je 

42 účastníků s tím, že se někteří ještě jistě dohlásí, zájem považuje za velmi slušný. Osvědčení 

budou připravena přímo během školení a vedoucím budou předány odznaky. P. Kšána požádal 

starostu OSH o lektorský vstup na školení, proti čemuž nemá starosta OSH námitek.  

 

d/ Setkání hasičských historiků a kronikářů – proběhne na zámku Řitka v neděli 16. ledna 2022 

pod záštitou Ústřední odborné rady historie a muzejnictví, kterou vede doc. Václav Liška 

z SDH Hostivice, starosta zve všechny přítomné na tuto akci, kde bude představena také 

digitalizace dokumentů. Je požádáno o finanční příspěvek z Nadace na podporu hasičského 

hnutí v Přibyslavi.  

 

11/ Informace z Aktivu ZH – v pátek 10. prosince by mělo proběhnout tradiční setkání ZH a 

Výkonného výboru OSH v Klínci, od 15.00 hod.  

 

Předání titulu ZH – v našem okrese jsou dva noví držitelé titulu ZH; v domácím prostředí bylo 

nejvyšší vyznamenání předáno paní Zdeně Dufkové z SDH Čisovice (zdravotní důvody) panem 
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Lacinou, členem Ústředního výkonného výboru. V pátek 12. listopadu převezme v Přibyslavi 

toto ocenění p. Čížkovský z SDH Kytín, za OSH se zúčastní p. Holý, náměstek starosty.  

Podnět: Starosta dává ke zvážení, zda by nebylo možné uspořádat okresní setkání ZH (a 

hasičských seniorů); vítá nápady k místu a programu konání.  

 

Krajské setkání ZH – starosta projevil zájem přihlásit se o uspořádání této krajské akce v roce 

2023. Je třeba oficiální cestou požádat o pořadatelství Výkonný výbor KSH, avšak předtím je 

třeba, aby souhlas s uspořádáním této krajské akce vyslovil také VV OSH PZ. O návrhu starosty 

je dáno hlasovat.  

 

 

Výsledek hlasování: Všichni přítomní s právem hlasovat PRO, nikdo nebyl PROTI a 

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Usnesení č. 03-11-2021/8: Výkonný výbor schvaluje záměr vznesení oficiálního 

požadavku na Výkonný výbor KSH Středočeského kraje, aby se OSH PZ mohlo stát 

pořadatelským subjektem při realizaci Krajského setkání ZH v roce 2023. V této 

souvislosti pověřuje starostu OSH dalším jednáním.  

 

 

12/ Informace z OKRR – jednání neproběhlo, nové informace nejsou. 

 

13/ Různé – nikdo nemá další podněty či připomínky. 

 

14/ Závěr jednání – starosta poděkoval přítomným členům VV za rychlé a konstruktivní 

jednání a popřál šťastnou cestu domů. Jednání skončilo v 17.45 hod.  

 

 

Josef Myslín, starosta OSH PZ: ……………………………………………………. 

 

 

Jiří Wohlmuth, ověřovatel zápisu: …………………………………………………. 

 

 

František Král, ověřovatel zápisu: ………………………………………………….. 

 

 

Zápis vyhotovila: 

 

Petra Myslínová Cejpková………………………………………………………………. 


