Z á p i s č. 7/2015
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 11. listopadu 2015
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu

- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
- byl navržen a schválen Vladimír Sazima

3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 8/2015 – starostovi OSH pozvat Oldřicha Pařízka a Jiřího Ježka na jednání
užšího VV k projednání stížnosti Jiřího Ježka
- úkol trvá
4. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2015 – Věra Sedláčková:
Příjmy – jsou mírně překračovány položky členské příspěvky, nižší položka oproti
plánu je v položce prodejní materiál – zboží je dosud na skladě.
Výdaje – překročena položka prodejní materiál – stejné zdůvodnění jako u příjmů –
část zakoupeného zboží je dosud na skladě. Bude překročena položka školení
vedoucích MH – to je dáno výší přidělených dotací, kdy se k částce musí přidat 30%
z vlastních zdrojů. Úspora je vykazována v položce úhrada energií na sekretariátu. Ve
výdajích na provoz sekretariátu bude překročena položka paušální poplatky za
internet – změna poskytovatele těchto služeb.
5. Návrh plánu rozpočtu na rok 2016:
Příjmy i výdaje se předpokládají obdobné jako v tomto roce, byla zvýšena položka
výdajů na soutěže MH z důvodu navýšení družstev mladých hasičů.
Čerpání rozpočtu za leden – říjen i návrh plánu rozpočtu na rok 2016 bylo přítomnými
schváleno.
6. Zprávy z odborných rad:
- ORV – Michal Liška: seznámil s posledním jednáním ORV, na kterém bylo řešeno
nové rozdělení okrsků. Po dopracování dvou návrhů vzešla konečná verze, kterou
Michal Liška předložil výkonnému výboru. Změny budou předloženy formou
návrhu na VVH okrsků a předány starostům sborů na shromáždění zástupců sborů
21.11. 2015 v Kařeze. Konečná verze rozdělení okrsků bude předložena ke
schválení na shromáždění zástupců sborů na jaře 2016.
Dále hovořil o systému postupu do krajského kola soutěže v PS, dosud byl
uplatňován obročný systém. Po krátké diskusi bylo navrženo a schváleno, aby byl
uplatňování přímý systém.
Krajské kolo soutěže v PS –termín je posunut na 25. 6. 2016, což je dostatečný čas
pro pořádání okresního kola soutěže. Místo konání soutěže – předpokládá se
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Holoubkov, na OSH je třeba odeslat žádost (nabídku) na pořádání okresního kola
soutěže.
ORM – Jarmila Baslová: 5. října proběhlo ověření trasy na ZPV ve Strašicích, 19.
října bylo rozlosování družstev, 24. října se uskutečnil ZPV ve Strašicích a proběhly
i štafety požárních dvojic. Jarmila Baslová poděkovala rozhodčím i všem, kteří se
podíleli na zabezpečení soutěže. Soutěž byla všemi účastníky velice kladně
hodnocena, zejména perfektní organizace i další zajištění celého průběhu
soutěže.
KRM – jednání, stanovené na 4.11. bylo zrušeno, bude stanoven náhradní termín.
Krajské kolo Plamen - v roce 2016 bude pořadatelem okres Rokycany, soutěž se
bude konat v Rokycanech – stadion Jižní předměstí v termínu 10., 11. a 12.
června 2016.
Další informace – 14.11. proběhne školení nových vedoucích a rozhodčí mladých
hasičů, které bude zakončeno složením zkoušek.
Na jednání ORM dne 23.11. budou doplněny termíny plánu ORM na rok 2016.
Noční soutěž 2016 – bylo určeno místo konání Volduchy.
ZPV 2016 – místo konání Stupno, další část hry Plamen pravděpodobně Břasy (je
v jednání).

7.

Příprava shromáždění představitelů sborů 21.11. 2015 v Kařeze:
Z pověření výkonného výboru povede shromáždění Miloš Svoboda. Zapisovatel –
Veronika Hodačová (příp. Ivana Andělová – SDH Zbiroh).
Volba pracovních komisí - Jan Pecháček.
Miloš Svoboda přečetl návrh programu na shromáždění - přítomnými schváleno.
Je třeba dořešit ozvučení a zejména nechat opravit ozvučení OSH- zajistí Michal
Liška a Vladimír Sazima.

8.

Diskuse, různé:
Proškolení rozhodčích – informoval Jan Pecháček – proběhlo 17.10. 2015, nízká
účast, i přes zveřejnění školení na web. stránkách OSH bylo málo zájemců
Údržba vzduchovek, používaných mladými hasiči na soutěžích – je třeba je čistit a
ošetřit dle potřeby – zajistí Ladislav Král.
Zajištění projektoru – prezentace na shromáždění představitelů sborů 21.11. 2015
V Kařeze – zajistí Radek Franta a Jan Pecháček

9. Návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení bylo přítomnými schváleno.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
10. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.
Zapsal:
Věra Sedláčková
Ověřovatel zápisu:
Vladimír Sazima

