Z á p i s č . 3/2013
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 10. dubna 2013
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů
1) Zahájení:
Starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem. K programu nebylo
připomínek a byl přítomnými schválen.
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel
- navržena a schválena Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu – navrženi a schváleni Miloš Svoboda, Jarmila Baslová
3) Kontrola usnesení z předchozího jednání:
1/13 – odeslat na KSH dar do tomboly na 18. Reprezentační ples SH
úkol splněn
4) Čerpání rozpočtu za leden – duben – informovala pí Sedláčková:
Za 1. čtvrtletí 2013 nedošlo k žádným výrazným odchylkám od čerpání
rozpočtu, příjmy i výdaje odpovídají schválenému plánu. Jednorázové
roční výdaje – tj. odvody čl. příspěvků, úhrada zpracování účetnictví a
mezd, poplatek za internet – byly již uhrazeny, zbývá pojištění sekretariátu.
Průběžné měsíční platby jsou v souladu s plánem.
5) Zpráva OKRR – předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý:
Dne 8. 4. proběhla pravidelná kontrola OKRR, v účetnictví i hospodaření
OSH za měsíce leden – březen 2013 nebylo shledáno závad.
OKRR doporučuje výkonnému výboru dořešit zbývající sbory, které
dosud neuhradily členské příspěvky.
Starosta Frost informoval, že k dnešnímu dni jsou všechny členské příspěvky
od sborů již uhrazeny.
6) Zprávy z odborných rad:
- ORV – informoval vedoucí ORV Michal Liška: jednání rady proběhlo
dne 18.3., konstatoval, že se zúčastnila většina členů rady. Bylo řešeno
plnění odznaku Hasič III, zkoušky proběhnou dne 26. dubna od 16.00 hodin
na sekretariátu OSH.
ORV OSH Rokycany odeslala komentář ke krajskému kolu soutěže v PS
na KSH Plzeň.
Okresní kolo soutěže v PS – je organizačně zpracováváno.
Starosta Frost konstatoval, že ORV začala pracovat velice dobře, a to již
v začátcích své činnosti po odvolání vedoucího ORV, za vydatné
pomoci náměstka starosty OSH Vladislava Strejce.
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- ORP – jednání rady prevence proběhne dne 24. dubna, koncem měsíce
dubna bude rovněž vyhodnocena soutěž Pož. ochrana očima dětí –
vyhodnocení výkresů bude ve spolupráci s odb. radou mládeže.
S odbornou radou mládeže je rovněž zajišťována soutěž MH v Příkosicích.
- ORM – pí Baslová: noční soutěž MH dne 13. dubna je administrativně
zajištěna. Pí Baslová vyzvala přítomné k pomoci při soutěži.
Starosta Frost – zejména je třeba zajistit trasu i stanoviště, aby se soutěžícím
dětem nic nestalo.
Následovala krátká diskuze, po kolika minutách budou hlídky startovat.
Byl podán návrh, aby byly 3-členné hlídky, start po 2 minutách, jinak je
soutěž časově velice náročná.
Okresní kolo hry Plamen – termín byl přesunut na 11. května, místo
konání – Mirošov. Měst. Úřad v Milošově byl požádán o sponzorování
cen pro vítěze. Starosta Frost připomněl, že Měst.úřad Mirošov musí být
uveden i v propozicích soutěže.
Pí Baslová seznámila s organizačním zabezpečením soutěže, OZ bylo
přítomnými schváleno.
Informace o pořadí soutěžících družstev.
Měst. úřad Mirošov přislíbil na ceny sponzorský dar ve výši 5 tis. Kč.
Starosta Frost doporučil po soutěži odeslat Měst. úřadu děkovný dopis
a pamětní list.
- Ing. Dlouhý – navrhl na noční soutěž MH vybavit každé stanoviště
pepřovým sprayem, bylo dohodnuto, že vhodnější bude vybavení
stanovišť vysílačkami.
7) Příprava okresního kola soutěže v PS:
Starosta Frost seznámil s organizačním zabezpečením soutěže – bylo
přítomnými schváleno. Bylo jednáno se starostou obce Němčovice
i se starostou SDH Němčovice.
Moderátor soutěže – p. Ferschmann, občerstvení – SDH Němčovice,
Terče, časomíra – vlastní. Mobilní WC zajištěny.
Technická četa – okrsek č. 3 a 9. Zdravotní služba – Jan Pecháček ml..
ten je však v současné době v Klatovech, bylo rozhodnuto uhradit
cestovné z Klatov z důvodu zajištění zdravotní služby na soutěži.
- Michal Liška – měl by být stanoven hlavní rozhodčí. Byl navržen
p. Drobička, štáb soutěže bude určen rovněž s časovým předstihem,
ale bude zveřejněn až na místě soutěže.
ORV na svém jednání schválila 2 požární útoky.
Byla vydána nová pravidla pro discipliny, budou přiložena k OZ soutěže,
aby se předešlo případným dohadům.
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Bude rovněž dořešeno, jestli se bude soutěžícím hradit občerstvení.
Michal Liška dále informoval o rozhodnutí ORV – nahlašovat soutěže a
memoriály ve sborech vždy do konce měsíce listopadu, aby mohl být
včas zpracován kalendář soutěží, který potom musí být v termínu
odeslán na KSH i na SH ČMS.
8) Různé:
- starosta Frost informoval o novém ZH v okrese Rokycany –
Tento titul byl udělen p. Kamilu Brabcovi z SDH Drah. Újezd.
Dále informoval o změnách ve statutu vyznamenání.
- VVH okrsku č. 8 – údajně výhrady ke spolupráci s kanceláří OSH,
dle zápisu v knize návštěv sbor požadoval přihlášení nových členů
v době, kdy ještě nebyl v PC uzavřen předchozí rok, dále stížnosti na
to, že OSH není schopné zajistit sboru požární techniku. Starosta Frost
četl části zápisu z tohoto jednání, členům bylo vysvětlováno, že
technické vybavení výjezdové jednotky patří do kompetence obecních
(městských) úřadů a ne OSH.
- starosta Frost informoval o nabídkách ze SH ČMS – prodej
hasič. autaTatra, dále nabídka z VPO Plzeň a další
-p. Pařízek – hovořil o rekonstrukci sekretariátu, že sbory nebyly
informovány
- p. Svoboda zdůraznil, že informace o přestavbě včetně financování
byla uvedena na shromáždění představitelů sborů a přítomní starostové
měli tyto informace (spolu s ostatními projednávanými záležitostmi)
přenést na své sbory.
- pí Baslová navrhla schválení odměny kolektivu MH + dorostu, který
bude vítězem jarního kola hry Plamen.
Předání odměny bude však vázáno podmínkou, že vítěz se zúčastní
i krajského kola hry Plamen.
Žádost byla přítomnými schválena.
- p. Pecháček navrhl, aby tato informace byla zveřejněna na stránkách
OSH a zároveň i výzva, aby rozhodčí, kterým propadá školení, se
přihlásili na sekretariátu OSH
- p. Svoboda informoval o pozvánce na aktiv ZH - Klatovy
- p. Strejc informoval o opravě časomíry (vysílač), v příštím týdnu
proběhne odzkoušení jak na kontakt, tak na dálkové ovládání
- p. Pecháček navrhl, aby se časomíra odzkoušela na okrskové soutěži
dne 11. května
- pí Baslová upozornila, že 11. května proběhne dopoledne okresní kolo
hry Plamen a časomíra se může vyzkoušet již dopoleldne
- p. Svoboda informoval o změnách ve statutu vyznamenání, podrobnější
informaci podá na dalším jednání VV – po prostudování těchto
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nových materiálů
9) Návrh na usnesení – přečetl Miloš Svoboda.
Usnesení bylo přítomnými schváleno.
10) Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast
a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Jarmila Baslová
Miloš Svoboda

Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 3/2013

