Z á p i s č.

5/2018

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 5. září 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 člen ů VV
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost. V úvodu jednání připomněl smutnou
událost ve Sdružení hasičů ČMS – úmrtí starosty SH ČMS Ing. Richtera a vyzval
k uctění jeho památky minutou ticha.
Dále seznámil s programem jednání – k programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu - byl navržen a schválen Jiří Reindl a Jarmila Baslová.
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 6/2018 – zajistit 10 členů do tech.čety na KK PS 23.6. v Plzni – podařilo se
zajistit pouze 6 členů, zvládli však všechny úkoly, za což jim
starosta Frost vyslovil poděkování
- úkol č. 7/2018 – jednat s L. Brandtnerem o převzetí funkce ved. ORM –
vedoucí ORM Jarmila Baslová přislíbila setrvat ve své funkci
4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2018 – informovala Věra Sedláčková:
V příjmech ani výdajích nejsou výraznější odchylky od plánovaného rozpočtu, pouze
v položce prodejní materiál se výdaje zvýší o částku za nákup medailí ke 100. výročí
založení České republiky a v návaznosti na to se zvýší i příjmy za prodejní materiál.
Jsou již čerpány dotace Pk, v měsíci listopadu bude hrazeno školení ved. MH a
shromáždění zástupců sborů a v měsíci prosinci pojištění sekretariátu.
5. Zprávy z odborných rad:
- ORP – Marek Sýkora: bude uskutečněna plánovaná schůzka preventistů, schůzka
bude prozatím informativní, termín v říjnu – bude upřesněn.
- ORM – Jarmila Baslová – informovala o přípravě podzimního kola hry Plamen dne
13. 10. v Týčku. Dále dne 27. října proběhne od 7.00 hodin školení vedoucích MH
v Mirošově. J. Baslová upozornila na to, že je třeba vyřešit otázku chybějících
rozhodčí.
- hovořila rovněž o výši přidělených dotací z MŠMT a o návrhu ORM na jejich
rozdělení na sbory. S návrhem přítomní souhlasili.
6. Hodnocení krajského kola soutěže v PS –Miroslav Frost: dobrý průběh soutěže, bez
zpoždění a problémů. M. Frost znovu vyzdvihl práci technické čety, která – přestože
pracovala v nižším počtu, zvládala vše, co bylo třeba. Problém se zajištěním cisterny
byly nakonec vyřešeny – byla zapůjčena cisterna z Košutky. M. Frost hovořil i o
perfektním ozvučení a práci rozhodčích.
R. Franta – v pátek před soutěží se řešily menší organizační problémy
KK Plamen v Klatovech – zúčastnil se V. Sazima.
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7. Žádosti sborů o zakoupení vybavení z dotací Pk – informoval starosta M. Frost,
předložené žádosti byly schváleny. Pro OSH bude zakoupen startovací blok, kolečko,
prapory, závaží na stany a dále sportovní nářadí na hru Plamen.
8. Návrhy na vyznamenání:
M. Frost předložil návrhy na vyznamenání SDH Břasy, Dobřív a Liblín, a dále návrhy,
které podává výkonný výbor pro: Auterský Václav, Sýkora Vlastimil, Baslová Jarmila,
Franta Radek. Návrhy byly přítomnými schváleny.
9. Diskuse, různé:
- M. Frost upozornil na nutné opravy překážek - káď, 1 malý stan, 1 velký stan,
časomíra (vytržený kabel), brány (chybí závlačky), startovací pistole. Navrhl, aby
byla zakoupena brašna s nářadím – použití k opravě překážek.
- M. Frost hovořil o situaci na SH ČMS – do konce volebního období se bude volit
starosta SH ČMS. Okres Rokycany má ve volbách 3 hlasy.
- M. Frost – na základě informací o hospodaření navrhl, aby – jako v předchozích
letech – byla ORM účtována částka 700,- Kč za každé jednání v zasedačce OSH
Rokycany jako poměrná část na roční náklady energie (dle vyúčt.energií
předchozího roku)
10. Usnesení
VV OSH Rokycany dne 5. září 2018
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Jiřího Reindla a Jarmilu Baslovou
c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – srpen 2018
d) Návrhy na vyznamenání dle bodu 8) tohoto zápisu
e) Předložené žádosti sborů o zakoupení předmětů a vybavení z dotací Pk
f) Zakoupení brašny s nářadím pro drobné opravy překážek
g) Rozdělení dotací MŠMT na MTZ a VA sborům dle návrhu odborné rady
mládeže
h) Odborné radě mládeže účtovat 700,- Kč za každé jednání v zasedací
místnosti OSH Rokycany jako poměrnou část na roční náklady na energie
(dle vyúčtování předchozího roku), celková výše bude za rok 2018 činit 7x
zasedání ORM (dle plánu práce a prezenčních listin) á 700,- Kč = 4.900 Kč

II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) Zprávy z odborných rad

III.
UKLÁDÁ
- úkol č. 8/2018 – zdárně zajistit podzimní kolo hry Plamen
Zodpovídá: ORM + náměstek starosty M.Svoboda

11. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a
jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Věra Sedláčková
Jiří Reindl
Jarmila Baslová

