Z á p i s č. 2/2013
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 13. února 2013
1) Zahájení:
Starosta Frost uvítal přítomné, zejména nové členy výkonného výboru a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek a byl schválen.
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel navržena a schválena Věra Sedláčková
Ověřovatel zápisu - navrženi a schváleni Ladislav Drobička a Jarmila Baslová
3) Kontrola usnesení z předchozích jednání:
14/12 – okrskoví starostové nahlásí včas termíny VVH – mnozí okrsk. starostové
termíny nenahlašovali
4) Inventury na OSH Rokycany –
Informaci podal p. Svoboda: byl zkontrolován fyzický stav majetku OSH jak
na sekretariátu OSH, tak i uskladněné překážky na pož. sport i soutěže MH, stav
majetku souhlasí s inventárními seznamy. Jsou zde začleněny i nově zakoupené
překážky. Byly předloženy 3 vyřazovací protokoly.
5) Čerpání rozpočtu za leden 2013 – informovala pí Sedláčková:
Z jednorázových plateb bylo uhrazeno zpracování mezd a účetnictví, v lednu byla
čerpána částka na školení MH, i ostatní výdaje byly v souladu se stanoveným plánem
(telef.hovory, mzda, poštovné, kanc. potřeby).
6) Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý:
Dne 16. ledna 2013 byla provedena kontrola hospodaření OSH za 4. čtvrtletí 2012,
byly zkontrolovány pokladní doklady, faktury přijaté i vydané, bankovní účet i
pokladní hotovost – na místě byly doplněny dva podpisy, jinak nebylo shledáno závad.
Kontrola vyúčtování dotací MŠMT a MV za rok 2012- bez závad.
7) Zprávy z odborných rad:
- ORM pí Baslová : dne 12. ledna 2013 proběhlo školení vedoucích a rozhodčích MH,
školitelé pí Vídršperková a Ing. Hofman, všichni přítomní složili zkoušky a vypracovali
zkušební testy.
Dne 19. ledna proběhla v DDM Rokycany soutěž dětí ve hře Člověče nezlob se,
pí Baslová seznámila s pořadím soutěžících družstev. Soutěžící děti byly v kategorii
mladší a starší. Pí Baslová komentovala nespokojenost členů SDH Hůrky, kteří jako
jediní z přítomných měli k soutěži neustálé připomínky a kritiku.
Dne 21. března se uskuteční další soutěž pro mladé hasiče – pexeso ve Zbiroze.
8) Zhodnocení VVH okrksů:
- starosta Frost - informoval o účasti na 9 VVH SDH. Konstatoval zlepšení úrovně
valných hromad SDH a sdělil, že mezi dobré VVH okrsků by zařadil okrsek
č. 3., 13. a 15.
- pí Basovou – navštívila VVH v Příkosicích, kde se daří získávat další MH,
a ve Volduchách
- P. Drobička – účast na VVH v Mýtě
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- p. Liška – účastnil se VVH ve Štítově, další okrsková VVH bude 2.3. 2013
- p. Pecháček – účast na VVH Němčovice, Volduchy, Kříše, Zbiroh:
v Němčovicích poněkud chaotický proběh schůze, ale sbor vyvíjí celoročně aktivní činnost,
což je nejdůležitější.
Volduchy – rovněž dobrý průběh jednání.
Bujesily - zde je hlavně akcí roku PrdCup, jinak není činnost obzvláště aktivní
Kříše – pracuje zde dobrý kolektiv, zejména práce s dětmi.
Zbiroh – VVH jako vždy na velmi dobré úrovni.
- p. Svoboda – účast na 6 VVH okrsků, hovořil o SDH Líšná, kde se úroveň valné
hromady podstatně zvýšila. Sbor požadoval zapůjčení ozvučení od OSH, ale kritizoval
poplatek, který OSH stanovilo za zapůjčení aparatury. P. Svoboda hovořil rovněž
o okrskové soutěži – chaos v termínu soutěže – byl posunut a některé sbory již měly
materiál. zajištění akce (Líšná). Sbor potom uspořádal náhradní soutěž.
Týček - valná hromada rovněž na velmi dobré úrovni, při jednání byl používán diaprojektor.
Drahoňův Újezd – v tomto sboru byla řešena změna starosty a nové obsazení výboru SDH.
Zvíkovec – rovněž tato schůze byla na velmi dobré úrovni, používání diaprojektoru,
velmi dobrá účast.
- Ing. Karel Dlouhý – VVH ve sborech Bušovice a Všenice.
Daří se příjem nových členů, jednání na dobré úrovni. SDH Všenice – 15 členů, ale
všichni členové aktivní, je zájem o prevenci i další činnost.
- p. Pařízek – účast v SDH Hlohovičky – jednání mělo velmi nízkou účast, protože zde došlo
k úmrtí starosty a nemoci velitele, účast pouze 5 členů, takže schůze se prakticky nekonala.
Bude řešeno obsazení funkce nového starosty.
SDH Přísednice – VVH se koná vždy v jarním období,protože většina členů má bydliště
v Praze
- p. Svoboda uvedl, že by se rád zúčastnil VVH v Přísednici, bohužel však nedostává
Pozvánky
- p. Štědrý – VVH Týček a Líšná – rovněž hovořil o tom, že sbory kritizují poplatek
500,- Kč za zapůjčení ozvučení
- na to reagoval p. Pecháček – úhrada 500,- Kč byla stanovena a schválena na případné
opravy a údržbu aparatury (zakoupení lampy apod.)
9) Pí Sedláčková hovořila o stavu úhrady členských příspěvků na tento rok a rovněž
o sborech, které ještě nedodaly hlášení o činnosti SDH za rok 2012. Hlášení za OSH
musí být na SH ČMS odesláno do konce února a cca 15 sborů ještě tento výkaz nepředalo.
Bylo doporučeno, aby tyto administrativní povinnosti sborů byly řešeny v rámci okrsků.
10) Návrhy na vyznamenání:
Byly předloženy návrhy na vyznamenání SDH Kříše, Zvíkovec a Cheznovice
- přítomnými schváleny.
11) Různé, diskuze:
- informace o 18. reprezentačním plese SH ČMS, který se uskuteční 2. března v Plzni.
Organizace byla projednávána na kontrolním dnu v měsíci prosinci 2012, na sekretariátu
OSH byli přítomni p. Aulický ze SH ČMS a p. Černý – KSH Plzeň. Byla ustavena
komise, která má na starosti organizační zabezpečení, zejména tombolu.
Okres Rokycany zakoupil cca 20 vstupenek. Bylo doporučeno, aby do tomboly přispěl
každý okres.
- okresní kolo v PS – termín byl stanoven na 8. června 2013, místo konání – Němčovice
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- starosta Frost informoval o návrhu, aby HZS Rokycany zapůjčil pro potřeby OSH
i sklepní místnost pod místnostmi sekretariátu OSH – byla by využita pro uskladnění
překážek pro pož. sport. Bude zahájeno jednání s ředitelem HZS Petrem Špelinou.
- p. Pecháčke hovořil o tom, že na kterékoliv okrskové i okresní soutěži by měli být
proškolení rozhodčí, zamezí se zmatkům a opravám při vkládání výsledků soutěží
do programu v PC
- starosta Frost hovořil o plánovaném výjezdním zasedání VV v areálu v obci
Darová
- pí Baslová znovu připomněla, že 2. března se koná soutěž MH v pexesu, místo konání
Zbiroh, začátek od 8.30 hodin – požádala přítomné o pomoc při zajištění akce,
např. dozor nad dětmi apod.
12) Návrh na usnesení – přečetl Miloš Svoboda.
Usnesení bylo přítomnými schváleno.
13) Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast
a jednání ukončil.

Zapsal:
Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Drobička
Jarmila Baslová
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 2/2013.

