Zápis
z jednání ORV OSH Rokycany konaného dne 2. prosince
2015 od 16 hod. v kanceláři OSH Rokycany
Přítomni: Michal Liška, Ladislav Drobička, Josef Krátký, Jakub Heindl, Marcel Zrůst,
Josef Huml (Cheznovice), Petr Volín, Pavel Burget, Luděk Svoboda, Karel Benda,
František Aubrecht
Omluveni: Vladimír Liška
Program: 1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba nových členů ORV
4. Informace ze sjezdu delegátů
5. Plán soutěží na rok 2016
6. Plán práce ve sborech
7. Školení HZS
8. Zkoušky Hasič III
9. Plán práce na rok 2016
10. Diskuze, závěr
Jednání:
1. Zahájení provedl vedoucí ORV Liška Michal, přivítal přítomné a navrhl program
jednání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Marcel Zrůst a Josef Krátký
3. Volba nových členů.
Návrh na zvolení nových členů: Ladislav Drobička (SDH Mýto), Karel Benda (SDH
Nevid), František Aubrecht (SDH Osek), Pavel Jílek (SDH Bušovice).
Návrh na vyloučení: Lukáš Pelc (SDH Holoubkov) z důvodu neúčasti na jednáních
ORV.
4. Informace ze sjezdu delegátů
Do pracovního sjezdu, nejspíše březen, by se měli sbory vyjádřit k úpravě rozdělení
okrsků
Na sjezdu zazněly informace o poskytovaných dotacích na nákup techniky:
- dotace na nákup DA 3/6 poskytuje stát, 2/6 kraj, 1/6 obec, podání žádostí do 31. 1.
2016,
- dotace na nákup velkokapacitních cisteren v roce 2016. Pro Rokycansko výhodné
z důvodu velkého množství lesů (Brdy). Pouze pro JPO II a III, dotace ve výši 90%
5. Plán soutěží na rok 2016
- zatím pouze předběžný plán
Do 7. 12. 2015 nahlásit závazně termíny soutěží na OSH
Luděk Svoboda navrhl uskladnění věcí na soutěže, které jsou v majetku OSH, do
skladu CO na Březině (majetek Ministerstva vnitra)

6. Plán práce ve sborech
Zvíkovec - údržba techniky a vybavení
Příkosice - doprava vody
Radnice - údržba techniky a vybavení
Břasy - školení NDT, doprava vody
Zbiroh - údržba techniky a vybavení
Osek - seznamování s novým složením okrsku
Kornatice - plnění cisteren, doprava vody
Nevid - plnění cisteren, doprava vody
Cheznovice - údržba techniky a vybavení
Mýto - cvičení mezi svátky (zásah s použitím DP)
- během zimních měsíců budou ve sborech probíhat Valné hromady
7. Školení HZS
- opět se s HZS domlouvat na termínech školení a soutěží, aby se nekryly
- konzultace témat školení s ORV
- domluva s HZS, co by jaká jednotka měla mít ve výbavě
- hlásit každou techniku jednotky na HZS
8. Zkoušky Hasič III
- březen 2016, termín bude upřesněn
- přihlášky podávat do 15. února 2016 do kanceláře OSH, veškeré informace o
zkouškách budou umístěny na webu OSH
9. Plán práce na rok 2016
Vedoucí ORV Michal Liška seznámil přítomné s plánem práce na rok 2016
10. Diskuze, závěr
Aubrecht - dotaz ohledně číslování okrsků, dříve byli 5, nyní jsou 1. Proč?
M. Liška – číslo 1 nebylo dříve obsazeno, došlo tak k ucelení seznamu
Krátký - dotaz na obroční systém postupu z okresu na krajskou soutěž, v jiných
okresech to funguje spolehlivě, i v mnohých okrskách
M. Liška - termín krajské soutěže byl posunut, získání trochu více času
- většina členů ORV i VV OSH s obročním postupem nesouhlasila

Vedoucí ORV Michal Liška jednání v 17:25 hod. ukončil

Usnesení:
5-2015-1
ORV schvaluje navržený program jednání.
5-2015-2
ORV pověřuje ověřením zápisu Marcela Zrůsta a Josefa Krátkého
5-2015-3
a) ORV schvaluje přijetí nových členů
b) ORV schvaluje vyloučení Lukáše Pelce z důvodu neúčasti na jednáních
5-2015-4
ORV bere na vědomí informace ze sjezdu delegátů
5-2015-5
a) ORV schvaluje předběžný plán soutěží na rok 2016
b) ORV schvaluje návrh L. Svobody na uskladnění věcí v areálu na Březině a pověřuje
M. Lišku jeho přednesením na jednání VV OSH
5-2015-6
ORV bere ne vědomí plán práce ve sborech
5-2015-7
ORV schvaluje další spolupráci s HZS na školeních a přípravě jednotek
5-2015-8
ORV schvaluje předběžný termín zkoušek Hasič III
5-2015-9
ORV schvaluje plán práce na rok 2016, který bude přílohou tohoto zápisu

Zápis zapsal: Josef Huml
Zápis ověřili: Marcel Zrůst ____________________
Josef Krátký____________________

