Z á p i s č. 5/2010
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany ze dne 9. června 2010
1) Zahájení
P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního
jednání – k programu nebylo připomínek.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka :
Sedláčková věra
Ověřovatelé zápisu: Svoboda Miloš, Drobička Ladislav
3) Kontrola úkolů:
Úkoly z předchozích jednání :
- dořešit osobní návštěvu v SDH Klabava – úkol trvá
Termín: do 31.8. 2010
Zodpovídá: p. Frost, pí Sedláčková
- p. Drobička – zajistit tech. četu na ok.kolo soutěže v PS- úkol splněn
- pí Sedláčková – zajistit pozvánky na škol.rozhodčích – úkol splněn
- pí Sedláčková – vypracovat předávací protokol na majetek OSH –
úkol splněn
- pí Sedláčková – vypracovat směrnici o cestovních náhradách – byl
přehodnocen výpočet cest. náhrad,
úkol trvá
termín: do násled. jednání VV
Zodpovídá: pí Sedláčková
4) Čerpání rozpočtu za leden – květen 2010 – informovala
pí Sedláčková , zdůvodnila odchylky od stanoveného plánu rozpočtu a
vysvětlila jednotlivé položky – příjmy i výdaje OSH.
5) Zhodnocení hry Plamen – Strašice 22. května 2010:
Informoval p. Frost: v prostoru soutěže nebylo zajištěno posekání trávy,
neovlivnilo to však průběh soutěže. Organizačně byla soutěž poměrně
dobře zajištěna včetně stravy.
P. Drobička – bylo by vhodné, aby tuto soutěž vedl vždy jeden člověk,
zabrání to chaosu.
P. Svoboda – je třeba stanovit jednu vedoucí osobu – koordinátora.
6) Zhodnocení I. kol v požárním sportu (okrskové soutěže):
P. Frost informoval o okrsku č. 9 (Kříše, Stupno, Břasy, Vranovice)soutěž proběhla úspěšně
P. Dongres , okrsek č. 8 (Mýto, Holoubkov, Cekov, Cheznovice, Kařez ,
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Těškov, Med.Újezd, Lhota p. Radčem, Kařízek, Sirá) – na této okrskové
soutěži dobrá účast sborů, úspěšný průběh
P. Frost – okrsek č. 15 (Týček, Líšná, Jablečno, Přísednice, Třebnuška,
Drahoňův Újezd, Zbiroh) – zde rovněž velmi dobrá účast i organizace.
Okrsek č. 13 (Podmokly, Mlečice, Zvíkovec, Terešov, Chlum )– rovněž
jedna z nejlepších okrskových soutěží, kladně hodnocen zejména
SDH Chlum.
P. Drobička – je třeba zveřejňovat termíny těchto soutěží, aby byla
zajištěna účast i ostatních sborů nebo členů výkonného výboru.
P. Strejc – tyto informace je vhodné publikovat na webových stránkách
OSH Rokycany.
Byl podán návrh, aby na shromáždění zástupců sborů bylo připomenuto,
že i termíny okrskových soutěží je třeba nahlašovat na sekretariát OSH.
P. Svoboda připomněl, že na každém shromáždění představitelů sborů
jsou starostové SDH vyzýváni, aby včas nahlašovali svoje výročí, soutěže
apod.
7) Informace o zajištění II. kola soutěže v PS v Holoubkově 19.6.2010:
P. Dongres – dráha bude postavena v pátek 18.6. Překážky pro soutěž žen
jsou opraveny. Vodu zajistí Holoubkov a Volduchy.
Rozhodčí – schůzka stanovena na 17. června.
Pí Sedláčková ověřila zajištění visaček pro rozhodčí i tech četu – p. Frost
– visačky jsou zajištěny.
P. Frost – dotaz na p. Dongrese ohledně opravy překážek na soutěž v PSprobíhaly telefonické domluvy se členy výk. výboru a přitom tato
záležitost byla na předchozím výkonném výboru již projednaná.
Následovala krátká diskuze ohledně způsobu opravy překážek.
P. Svoboda připomněl, že již na předchozím jednání výk. výboru byla
schválena částka 2.000 Kč na polepení 2 ks sad překážek.
P. Strejc – bariera OSH je nepoužitelná, kladinu však je možné opravit,
tudíž i polepit gumovým materiálem.
Opravy budou pokračovat v následujícím roce, t.zn. že i finanční
prostředky na polepení překážek budou použity v následujícím roce.
8) Různé, diskuze:
- p. Frost – předložil návrhy na vyznamenání: SDH Kamenec,
SDH Vranovice, SDH Cheznovice, SDH Přísednice – návrhy byly
přítomnými
schváleny
- p. Frost informoval o pozvánce na setkání zasloužilých hasičů v Plzni.
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Na zasedání v Tachově byl nahlášen p. Pařízek jako vedoucí Klubu
zasloužilých hasičů v okrese Rokycany. V tomto směru pracují dobře
pouze 3 okresy. Například okres Klatovy – kriteria: 25 let ve funkci,
věk nad 60 let – v tomto případě navrhnou tohoto člena do Klubu
zasloužilých hasičů. Okres Domažlice – od člena – ZH vybírá 50,- Kč,
dále sbor hradí 80,- Kč (1x ročně).
P. Frost hovořil o setkání zasloužilých hasičů okresu Rokycany ve
Zbiroze – pořádání této akce bylo přijato velice kladně.
Dále p. Frost navrhl pozvat zasloužilé hasiče na shromáždění
představitelů sborů, bylo však dohodnuto, že setkání zasloužilých
hasičů okresu Rokycany bude uskutečněno na zámku ve Zbiroze, kde
je v současné době otevíráno hasičské muzeum.
p. Svoboda – informoval o Floriánských slavnostech v Radnicích –
členové výkonného výboru a starosta OSH nebyli jako představitelé
OSH Rokycany oficiálně přivítáni.
Akce byla jinak dobře zajištěna po stránce organizační i po stránce
pohoštění.
p. Pařízek potvrdil stejné zkušenosti z Foriánských slavností
v Radnicích z předchozích let
p. Frost informoval o schůzce s ředitelem HZS Pk p. Pavlasem –
povolení ke zbourání příčky v objektu OSH Rokycany v Hradební
ulici. Po prohlídce budovy statikem bude uskutečněno pravděpodobně
koncem měsíce července 2010. Ředitel HZS Rokycany p. Špelina
přislíbil kontejner na odpad, p. Pavlas, ředitel HZS Pk přislíbil
podlahovou krytinu do kanceláří OSH a prostředky na malování
prostorů OSH
Následovala krátká diskuze k rozmístění dveří v sekretariátu OSH
v souvislosti s bezpečnostním zámkem.
Dále bylo jednáno:
p. Frost upozornil na to, že je třeba nahlašovat vítěze okrskových
soutěží jako podklad k účasti v okresním kole soutěže v PS
p. Pařízek – dotaz na uskladnění překážek Hlohovicích – byly
převezeny na zámek Zbiroh
p. Frost – konstatoval, že na okrese funguje cca 5-6 okrsků
p. Král – pozvánka na Podmokelskou hasičiádu dne 4.9. 2010, bude
spojeno s křestem 2 hasičských automobilů. Pozvánky budou
doručeny na sekretariát OSH a zveřejněny na webových stránkách
OSH Rokycany
p. Pařízek připomněl, že týden před touto akcí je soutěž v Bujesilích
Následovala krátká diskuze o dopravě překážek ze zámku Zbiroh do
Mlečic
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p. Frost – 1. a 2. července se koná v Plzni mistrovství ČR v požárním
sportu HZS – oficiální pozvánka od ředitele HZS Pk p. Pavlase
pozvánka na oslavy 100 let založení SDH Bušovice
krajské kolo hry Plamen – Klatovy
p. Král – okrsek Podmokly nemá rozhodčí, pouze pro MH
v Mlečicích, v případě potřeby je třeba na hasičské akce zajistit
rozhodčí - bude provedeno ve spolupráci s p. Dongresem
p. Frost informoval o školení hospodářů, které se uskuteční 14. června
v Klatovech
proběhla diskuze k otázce podávání daňového přiznání SDH –
daň. přiznání je nutné pouze od určité výše obratu

9) Závěr
Závěr jednání provedl p. starosta Frost, který poděkoval za účast.
Bylo přečteno usnesení z jednání.

Zapsal:
Sedláčková Věra
Ověřovatelé zápisu: Svoboda Miloš
Drobička Ladislav

Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 5/2010

