Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Rokycany
Hradební 156, 337 01 Rokycany

Zápis se shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany,
které se konalo 25. 11. 2017 v Cheznovicích

1. Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení, schválení programu
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové a volební komise
Kontrola usnesení
Zpráva mandátové komise
Zpráva o činnosti okresního sdružení za rok 2017
Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2017
Zpráva revizní rady
Návrh rozpočtu na rok 2018
Diskuse k rozpočtu, schválení rozpočtu
Zprávy odborných rad
Doplňovací volby do VV OSH
Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků
Ekonomická situace na KSH Plzeňského kraje
Diskuse
Návrh na usnesení – schválení
Závěr
Občerstvení

Zahájení
Shromáždění zahájil starosta Okresního sdružení hasičů Rokycany p. M. Frost.
V úvodu přivítal představitele sborů, členy VV OSH Rokycany a zasloužilé hasiče, kteří také obdrželi
pozvání na shromáždění. Následně přivítal také hosty: náměstka starosty SH ČMS Ing. Jaroslava
Salivara, zástupce HZS územního odboru Rokycany nadporučíka Josefa Švarce a člena ÚROO
SH ČMS p. Vladislava Strejce. Následně vyzval přítomné k uctění památky zesnulých hasičů minutou
ticha.
Poté vyzval náměstka starosty p. Miloše Svobodu, aby se ujal slova, coby řídící jednání
shromáždění.
Ten seznámil přítomné s programem jednání a dal o programu hlasovat:
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
1. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové a volební komise:
Volbu provedl náměstek starosty OSH Rokycany p. Jan Pecháček
Zapisovatelka: navržena: Ivana Andělová - SDH Zbiroh
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu: navrženi: Vladislav Strejc - SDH Kornatice
Ladislav Drobička - SDH Mýto
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0

2.
Mandátová komise: navrženi: Zbyněk Knot - SDH Třebnuška
Jiří Reindl - SDH Dobřív
Michal Lauber - SDH Vranovice
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
Návrhová komise: navrženi: Jiří Vávra - SDH Němčovice
Michal Liška - SDH Mirošov
Pavel Trepeš Ing. - SDH Bujesily
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
Volební komise: navrženi: Radek Franta – SDH Kříše
Vladimír Vaindl – SDH Mirošov
Petr Šmolík – SDH Nevid
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
Skrutátoři: navrženi: Karel Dlouhý Ing. - SDH Bušovice
Šárka Frostová – SDH Cheznovice
pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0
3. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl p. M. Svoboda. Konstatoval, že usnesení ze dne 26. 11. 2016 v bodě V.
ukládá starostům sborů a okrsků bylo splněno:
- Řádné Valné hromady se konaly v 65 sborech
- Hlášení o činnosti odevzdalo všech 68 sborů
- Všechny sbory zaplatily odvody členských příspěvků
- Řádné valné hromady okrsků se uskutečnily v 6 okrscích
4. Zpráva mandátové komise
Zprávu mandátové komise přednesl její předseda p. Zbyněk Knot. Shromáždění se účastnilo 44
představitelů sborů z 67 pozvaných sborů, což je 64,7%.
Dále bylo přítomno 7 členů VV OSH Rokycany a 8 hostů, z toho 5 zasloužilých hasičů. Kvorum pro
schválení je 23 hlasů.
5. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2017
Zprávu přednesl starosta OSH p. Miroslav Frost.
VV má 14 členů V letošním roce se sešel 8x, z toho jedno jednání bylo výjezdové v Bujesilých. Na
vlastní žádost odstoupil z VV OSH p. Igor Tjutčev. Na toto uvolněné místo byl navržen p. Jiří Reindl
SDH Dobřív. Účast na jednáních byla 78,6%. Projednávaly se přípravy soutěží, školení, žádosti o ČU
a medaile, výročí SDH, jubilea, hodnotíme ŘVH sborů a okrsků. Kontrolujeme čerpání rozpočtu.
Každý rok v prosinci je zřízena inventarizační komise, která provádí fyzickou inventuru majetku OSH.
V roce 2017 byly vyčerpány všechny dotace MŠMT a MV. Odbornou radou mládeže byly rozděleny
do kolektivů MH SDH Mirošov, Kařez, Kamenný Újezd, Mlečice, Týček a Voldluchy.
V letošním roce opět čerpáme účelovou dotaci Plzeňského kraje ve výši 264 700,- Kč. Podmínkou
čerpání bylo, že 70% prostředků musí čerpat SDH. Žádost o dotaci podalo 15 SDH. Tato dotace není
do současné doby ještě dočerpána, ale do konce roku bude vyčerpáno.
OSH Rokycany registruje 67 sborů s 2 749 členy. Z toho je 323 mladých hasičů. Dále ve zprávě
zazněla informace o akcích pořádaných SDH. Floriánské slavnosti Radnice, Hasičské rodeo Týček,
Purkartův pohár Příkosice, pohár starosty města Mirošov, PRD Cup Bujesily, Štítovecká hadice,
Memoriál Mir. Vojče Cheznovice, memoriál Evžena Smitky Volduchy, memoriál Vladislava
Procházky v Kříších, memoriál Václava Blechy Kamenný Újezd. Starosta poděkoval sborům, že
zachovávají hasičské tradice a podílejí se na různých sportovních a kulturních akcích v obcích.
VV OSH projednal a ve své kompetenci projednal následující vyznamenání: ZPP – 22x; ZZ – 16x;
ČU OSH – 25x; ČU KSH – 5x; medaile sv. Floriána – 9x; ZMZ – 2x; Stuha k praporu – 1x (Podmokly
datum předání leden 2018). Žádost o titul ZH 1x je v jednání.
Aktiv zasloužilých hasičů má 12 mužů a 1 žena. Schází se 1x ročně na aktivu ZH Plzeňského kraje.
Závěrem starosta poděkoval všem přítomným představitelům a hostům za jejich návštěvu a do Nového
roku popřál mnoho úspěchů a zdraví a popřál šťastný návrat do svých domovů.
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6. Čerpání rozpočtu za měsíc leden – říjen 2017
S čerpáním rozpočtu OSH Rokycany seznámila pracovnice kanceláře p. Věra Sedláčková. Tuto
sestavu příjmů a výdajů obdrželi ve svých materiálech všichni představitelé a v následné diskusi
k čerpání rozpočtu nebylo připomínek
7. Zpráva revizní rady
Zprávu přednesl předseda OKRR OSH Rokycany Ing. Karel Dlouhý. Revizní rada se sešla 4x,
vyhodnotila závěry inventarizační komise, zkontrolovala podkladní hotovost a doklady za IIII. čtvrtletí
2017. Při každém zasedání OKRR je prováděna kontrola dokladů pokladní hotovosti a stav běžného
účtu. U zápisů byl kontrolován způsob vedení a zda jsou řádně podepsány. Během kontrol jsme zjistili
následující: všechny platby jsou správně evidovány, zaúčtovány, doklady podepsány a všechny platby
probíhaly účelně v souladu se schválenými pravidly hospodaření. Schválený rozpočet je plněn a nejsou
výrazné rozdíly mezi skutečnými výdaji nebo přijmi a plánem. Případné přesuny v kapitolách jsou
vždy schváleny VV OSH. Totéž se týká dotací. Ani k zápisům z odborných rad nemáme žádné
připomínky.
OKRR doporučuje shromáždění představitelů sborů čerpání rozpočtu za rok 2017 schválit.
8. Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh přednesla pracovnice kanceláře OSH p. Věra Sedláčková. Tento návrh dostali též všichni
představitelé.
9. Diskuse k rozpočtu
V diskusi o návrhu rozpočtu na rok 2018 nikdo nediskutoval a v následném hlasování byl tento
rozpočet OSH Rokycany na rok 2018 schválen.
10. Zprávy odborových rad
Zprávu OORM za rok 2017 přednesl za nepřítomnou a pro nemoc omluvenou Jarmilu Baslovou
náměstek starosty p. Miloš Svoboda.
Rada se v roce 2017 sešla 6x, v průměru na zasedání dochází 13 vedoucích mladých hasičů. Na
jednáních se řešily soutěže: Pexeso v Týčku – účast 17 sborů, noční hra v Dobřívě – účast 13 sborů,
120 dětí. Jarního kola hry Plamen se zúčastnilo 10 sborů. Krajská soutěž hry Plamen se konala
v Tachově. Okres Rokycany reprezentovalo družstvo z SDH Mirošov, které se umístilo na 6 místě.
Podzimního kola hry Plamen, které se konalo v Dobřívě za účasti 10 sborů.
Ve zprávě bylo také zdůrazněno, že v letošním roce je to již 45 let, co byla založena hra Plamen.
Závěrem zprávy bylo poděkováno SDH Týček a starostovi obce Týček p. Z. Hruškovi za propůjčení
sálu a pomoci při soutěži, SDH Kříše a jejich okrsku a starostovi OÚ Břasy Miroslavu Krocovi za
pomoc při jarním kole hry Plamen, SDH Dobřív a starostovi OÚ Dobřív p. Jiřímu Ondřejíčkovi za
pomoc při noční soutěži a podzimního kola hry Plamen. Poděkování patřilo též rozhodčím, vedoucím
kolektivů, zdravotníkům, fotografům a všem, kteří celý rok pomáhali.
Zpráva rady represe - zprávu přednesl vedoucí rady represe Michal Liška. Rada represe se sešla
v roce 2017 3x a čtvrté zasedání je plánováno na měsíc prosinec. Rada se zabývala přípravou a
zajištěním okresní soutěže v požárním sportu, která se uskutečnila v Nevidě. Soutěže se zúčastnily 2
družstva mužů a 3 družstva žen, což bylo velmi málo. Bylo konstatováno, že při tak malé účasti jsou
ohroženy dotace.
Dalším tématem rady byla krajská soutěž.
Dále byly radou zhodnoceny akce v okrscích, výročí sborů a úroveň pořádaných soutěží. Bylo
zorganizováno školení jednotek, které proběhlo v Příkosicích za účasti 45 hasičů.
Při čtvrtém zasedání rady bude vytvořen kalendář soutěží, aby se předešlo prolínání soutěží. V plánu
je také zhodnocení soutěží, odborné přípravy na sborech a okrscích a příprava zkoušky hasič 3.
Závěrem M. Liška poděkoval za pozornost a popřál mnoho štěstí ve sborech a aby se nám práce dařila.
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Zprávu rady prevence přednesl Marek Sýkora
Rada prevence se sešla poprvé na jaře, kde byla vyhodnocena Soutěž požární ochrana očima dětí.
Soutěže se účastnilo 92 dětí z 5 základních a 3 mateřských škol. V květnu bylo vyhodnoceno krajské
kolo soutěže POOD, kde se umístily úspěšně děti z našeho okresu. V listopadu se konala podzimní
schůzka rady prevence před topnou sezonou. Hlavním bodem programu byla příprava na topné období.
Byla zhodnocena dobrá úroveň spolupráce v některých obcích při zajišťování kontrol komínů (obec –
hasič – kominík). Od října 2016 - březen 2017 došlo k 921 požárům způsobených komíny.
Diskutovány byly taktéž možnosti, jak získat nové „mladé preventisty“ do každého sboru. Dále bylo
apelováno na starosty sborů, kteří preventistu nemají, aby zvážili obsazení této potřebné pozice.
Rada prevence se bude i nadále snažit o osvětu a vzdělávání svých kolegů a spoluobčanů.
Závěrem své zprávy připomněl motto Ústřední odborné rady prevence: Požární prevence je řešením,
které se každému vyplatí.
Zpráva OROO
Zprávu přednesl p. Vladislav Strejc.
Od loňska je v platnosti Metodický pokyn starosty SH ČMS pro vytváření skupin dobrovolníků pro
ochranu obyvatel. V současnosti zpracovává Ústřední odborná rada OO dokument nazvaný Právní
postavení skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatel SDH. V létě byl sdružením uspořádán v ÚHŠ
Jánské Koupele odborný seminář nazvaný „Směry dalšího rozvoje v oblastech ochrany obyvatel“.
Jedná se zejména o zabezpečení vzdělávání členů SDH podle hesla „Hasič příkladem“ pro ostatní
občany Na toto téma se připravují i vzdělávací články do Hasičských novin. Třetím pilířem současné
činnosti by měla být preventivní výchovná činnost. Okresní odborná rada prevence a VV OSH opět
naléhavě připomínají potřebu preventistů ve sborech. Na podporu preventivně výchovné činnosti mají
preventisté k dispozici letáky a další materiály HZS a vydávají je i krajská sdružení.
Závěrem popřál všem přítomným představitelům a jejich blízkým krásné vánoce a vše nejlepší do
nového roku.
11. Doplňovací volby do VV OSH Rokycany
Volbu provedl předseda volební komise p. Radek Franta
Za odstupujícího člena VV OSH Rokycany p. Igora Tjutčeva byl SDH Dobřív navržen p. Jiří Reindl
z SDH Dobřív.
Nejdříve bylo hlasováno o způsobu voleb.
Byla schválena veřejná volba.
Poté předseda volební komise přistoupil k hlasování.
Jako člen VV OSH Rokycany byl zvolen počtem 44 hlasů p. Jiří Reindl z SDH Dobřív.
12. Příprava řádných valných hromad SDH a Okrsků
K tomuto tématu přednesl p. Miloš Svoboda metodický pokyn, který všichni přítomní obdrželi
v materiálech při prezenci.
13. Ekonomická situace na KSH Pk
Starosta OSH p. M. Frost seznámil přítomné s ekonomickou situací na KSH Pk, kde došlo
k zpronevěře finančních prostředků z účtu KSH Pk zůstalo 57,60 Kč. Dále seznámil shromáždění
s usnesením ze Shromáždění představitelů OSH Pk, kde je ukládáno starostům OSH zabezpečit
možnost půjčky z jednotlivých OSH pro KSH Pk. Zároveň oznámil, že bylo podáno trestní oznámení
na Policii ČR. V následné diskusi bylo k této situaci přijato usnesení bod II. písmeno L, kde
shromáždění deklaruje vůli tuto finanční situaci na KSH Pk řešit, ovšem za předem daných podmínek
a zároveň byl VV OSH pověřen k dalšímu jednání k řešení této situace.
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14. Diskuse
V diskuzi vystoupil náměstek starosty SH ČMS Ing. Jaroslav Salivar, který řekl, že finanční situace
na KSH Pk je třeba urychleně řešit, neboť jsou ohroženy dotace krajského úřadu na 5 let dopředu. Dále
bylo několika představiteli sborů diskutováno o situaci na KSH Pk.
15. Návrh usnesení – schválení
Návrh usnesení z III. Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konaného dne 25. 11. 2017
v Cheznovicích
Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany po vyslechnutí zprávy o činnosti okresního
sdružení, zprávy o čerpání rozpočtu, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na rok 2018, zpráv odborných
rad represe, mládeže, prevence, rady pro ochranu obyvatelstva a diskuzi přijímá následující usnesení:
I.

Bere na vědomí:
a) Zpráva mandátové komise
b) Zprávy odborných rad represe, mládeže, prevence a rady pro ochranu obyvatel
c) Zprávu starosty OSH a náměstka starosty o přípravě ŘVH sborů a okrsků
d) Diskusní příspěvky

II.

Schvaluje:
a) Program jednání
b) Volbu zapisovatele: Andělová Ivana – SDH Zbiroh
c) Ověřovatele zápisu: Strejc Vladislav – SDH Kornatice
Drobička Ladislav – SDH Mýto
d) Návrhovou komisi: Vávra Jiří – SDH Němčovice
Liška Michal – SDH Mirošov
Ing. Trepeš Pavel – SDH Bujesily
e) Mandátovou komisi: Knot Zbyněk – SDH Třebnuška
Reindl Jiří – SDH Dobřív
Lauber Michal – SDH Vranovice
f) Volební komisi: Franta Radek – SDH Kříše
Vaindl Vladimír – SDH Mirošov
Šmolík Petr – SDH Nevid
g) Skrutátory: Ing. Dlouhý Karel – SDH Bušovice
Šárka Frostová – SDH Cheznovice
h) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2017
i) Zprávu o hospodaření OSH za leden – říjen 2017
j) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady
k) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2018
l) Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany deklaruje vůli poskytnout KSH Pk
peněžní půjčku pro překonání současné kritické finanční situace, za níž nepochybně nese
díl odpovědnosti vedení KSH Pk a jeho zaměstnanci ve výši odpovídající 20,- Kč na člena.
Tato výše úměrně odpovídá velikosti členské základny OSH Rokycany k předběžně
oznámené škodě a počtu členů KSH Pk. Podmínky poskytnutí peněžní půjčky ani zajištění
jejího financování nelze v současné době na základě dostupných informací se strany KSH
Pk stanovit. Proto OSH Rokycany očekává v nejbližší době potřebné informace, aby
s nimi mohlo seznámit členskou základnu. V uvedeném smyslu shromáždění
představitelů SDH okresu Rokycany a prověřuje výkonný výbor OSH Rokycany
k dalšímu jednání s KSH Pk.
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III.

Volí:
a) Jiřího Reindla (SDH Dobřív) členem VV OSH Rokycany

IV.

Ukládá:
1. Starostům SDH:
a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v termínu do 31. 01. 2018 a termíny VH nahlásit
na kancelář OSH
b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2017 do 31. 01. 2018
c) Do 31. 01. 2018 uhradit odvody členských příspěvků v nezměněné výši 100,- Kč za
řádného člena a 50,- Kč za mladé hasiče
d) Odhlášení členů z evidence SDH je nutné nahlásit na kancelář OSH do konce roku
2017
2. Starostům okrsků:
e) Zajistit zdárný průběh valných hromad okrsků – termín do 28. 02. 2018 a termín
nahlásit na kancelář OSH

16. Závěr provedl p. Miloš Svoboda, který poděkoval přítomným za účast a do nového roku popřál hodně
zdraví a osobních úspěchů.
17. Poté následovalo občerstvení.

Zapsala: Andělová Ivana
Ověřovatelé: Strejc Vladislav
Drobička Ladislav

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Rokycany
Usnesení z III. Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany,
konaného dne 25. 11. 2017 v Cheznovicích
Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany po vyslechnutí zprávy o činnosti okresního
sdružení, zprávy o čerpání rozpočtu, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na rok 2018, zpráv odborných
rad represe, mládeže, prevence, rady pro ochranu obyvatelstva a diskusi přijímá následující usnesení:

I.

Bere na vědomí:
a) Zpráva mandátové komise
b) Zprávy odborných rad represe, mládeže, prevence a rady pro ochranu obyvatel
c) Zprávu starosty OSH a náměstka starosty o přípravě ŘVH sborů a okrsků
d) Diskusní příspěvky

II.

Schvaluje:
a) Program jednání
b) Volbu zapisovatele: Andělová Ivana – SDH Zbiroh
c) Ověřovatele zápisu: Strejc Vladislav – SDH Kornatice
Drobička Ladislav – SDH Mýto
d) Návrhovou komisi: Vávra Jiří – SDH Němčovice
Liška Michal – SDH Mirošov
Ing. Trepeš Pavel – SDH Bujesily
e) Mandátovou komisi: Knot Zbyněk – SDH Třebnuška
Reindl Jiří – SDH Dobřív
Lauber Michal – SDH Vranovice
f) Volební komisi: Franta Radek – SDH Kříše
Vaindl Vladimír – SDH Mirošov
Šmolík Petr – SDH Nevid
g) Skrutátory: Ing. Dlouhý Karel – SDH Bušovice
Šárka Frostová – SDH Cheznovice
h) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2017
i) Zprávu o hospodaření OSH za leden – říjen 2017
j) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady
k) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2018
l) Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany deklaruje vůli poskytnout KSH Pk
peněžní půjčku pro překonání současné kritické finanční situace, za níž nepochybně nese
díl odpovědnosti vedení KSH Pk a jeho zaměstnanci ve výši odpovídající 20,- Kč na člena.
Tato výše odpovídá předběžné oznámené škodě a počtu členů KSH Pk. Podmínky
poskytnutí peněžní půjčky nelze v současné době na základě dostupných informací se
strany KSH Pk stanovit. Proto OSH Rokycany očekává v nejbližší době potřebné
informace, aby s nimi mohlo seznámit členskou základnu. V uvedeném smyslu
shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany a prověřuje výkonný výbor OSH
Rokycany k dalšímu jednání s KSH Pk.

III.

Volí:
a) Jiřího Reindla (SDH Dobřív) členem VV OSH Rokycany

2.

IV.

Ukládá:
1. Starostům SDH:
a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v termínu do 31. 01. 2018 a termíny VH nahlásit na
kancelář OSH
b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2017 do 31. 01. 2018
c) Do 31. 01. 2018 uhradit odvody členských příspěvků v nezměněné výši 100,- Kč za
řádného člena a 50,- Kč za mladé hasiče
d) Odhlášení členů z evidence SDH je nutné nahlásit na kancelář OSH do konce roku 2017
2. Starostům okrsků:
e) Zajistit zdárný průběh valných hromad okrsků – termín do 28. 02. 2018 a termín nahlásit
na kancelář OSH

