Zápis

č. 4/2013

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 22. května 2013
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů
1) Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zároveň
popřál členům výkonného výboru, kteří oslavili v předchozích dnech
životní jubileum. Dále seznámil s programem dnešního jednání – nebylo
připomínek.
2) Volba zapisovatele: byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: navrženi a schváleni Vladimír Sazima a Marek Sýkora.
3) Kontrola usnesení:
- úkol č. 2/13 zajistit zdárný průběh hry Plamen - úkol č. 3/13 zajistit zdárný průběh okresního kola PS
- úkol č. 4/13 zajistit dostatečný počet rozhodčích na PS
- úkol č. 5/13 nahlaš.soutěže a memoriály do 30.11.

splněno
úkol trvá
úkol trvá
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4) Čerpání rozpočtu za leden – duben 2013 – informovala pí Sedláčková:
V čerpání rozpočtu nejsou výrazné odchylky od schváleného plánu, je
předpoklad, že v některých položkách (energie sekretariátu, telef. hovory)
bude tento rok úspora. Dotace pro tento rok byly přiděleny podstatně vyšší
než v roce 2012, a to zejména z MŠMT, t.zn. hlavně pro mladé hasiče.
O rozdělení dotací na sbory s MH rozhodla na svém jednání ORM.
5) Zpráva OKRR – revizní rada provádí kontroly hospodaření čtvrtletně,
příští kontrola proběhne v měsíci červenci. Zpráva o kontrole bude podána
na následném jednání výkonného výboru 4. září 2013.
6) Zprávy z odborných rad:
- pí Baslová – ORM: v úvodu poděkovala SDH Mirošov za perfektní
spolupráci při zajišťování a organizaci hry Plamen, a rovněž poděkovala
SDH Zbiroh za dovoz odvoz překážek na soutěž. Poděkování patří
i rozhodčím, technické četě a štábu za pomoc při plynulém zajišťování
soutěže. Organizace okresního kola byla mnohem kvalitnější
než organizace krajského kola v předchozím roce.
Starosta Frost – poděkoval i starostovi obce Mirošov za sponzorování a
záštitu celé akce. Přesto, že povětrnostní podmínky byly velmi špatné –
časté přeháňky a z toho důvodu náročný a obtížnější terén, soutěž
proběhla bez chyby.
- pí Baslová informovala, že podzimní kolo Plamen se uskuteční 19. října
ve Lhotě pod Radčem.
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- Lad. Drobička – poděkoval p. Svobodovi za zajištění stanů pro děti, při
deštivém počasí to bylo bezpodmínečně nutné.
- Michal Liška – přes náročné podmínky soutěže proběhlo vše velice úspěšně.
- Jan Pecháček - pro příští akci – bylo by dobré umístit ozvučení mimo
stanoviště štábu z důvodu lepší komunikace.
- ORV – M. Liška: jednání rady velitelů proběhlo v pondělí 19. května.
Bylo konstatováno, že je problém dát dohromady volací znaky okresu.
Následná odb. rada velitelů proběhne v měsíci září – byl posunut původní
termín. Dále hovořil o zkouškách Hasič III – bylo pouze 5 účastníků. Další
kolo proběhne v rozmezí leden – březen 2014.
- starosta Frost: otázka volacích znaků bude řešena s ředitelem HZS Pk
p. Pavlasem. Rovněž hovořil o nízké účasti členů na jednání rady.
Připomněl, že zkoušky by měli absolvovat zejména členové ORV a dále
pak získávat další účastníky.
- ORP – Marek Sýkora: jednání rady proběhlo 24. dubna. Mimo jiné bylo
jednáno i o soutěži POOD, byla řešena účast dětí ze všech škol. Byl podán
návrh, aby výtvarné práce vyhodnocovala najednou komise z HZS i OSH.
Otázka náboru nových preventistů – stále aktuální, je třeba rozšiřovat oblast
prevence a přijímat a proškolovat nové členy.
Hovořil i o noční soutěži dětí 13. dubna na trase Mirošov – Příkosice.
Organizačně náročná soutěž, velice dobře zvládnutá a u dětí hodně oblíbená.
Přínosem je i to, že veřejnost se i touto cestou seznámí s prací hasičů.
Dále byla na jednání rady prevence probírána možnost vystavování výkresů
ze soutěže POOD, například na soutěžích mladých hasičů apod.
Rada prevence rovněž navrhla, aby na její další jednání byl pozván
profesionální kominík – navržen p. Jelínek ze SDH Skomelno.
7) Okresní kolo soutěže v požárním sportu dne 8. června v Němčovicích:
Přihlášky musí být na okres odevzdány bezpodmínečně nejdéle do
4. června, potom budou údaje z nich zapsány do startov. listiny soutěže v PS.
SDH Volduchy – sbor podal žádost o startování na okresním kole 1 účastnice
mladší 15 let a zároveň byl dodán písemný souhlas rodičů s účastí dívky
na soutěži
Překážky na soutěž včetně dopravy zajistí SDH Zbiroh.
Doprava časomíry – pí Baslová.
Občerstvení a WC zajistí SDH Němčovice.
Technická četa – rovněž SDH Němčovice včetně pomocného materiálu,
koberce pod základnu apod.
Doprava ozvučení – p. Frost.
Komentátor soutěže – p. Ferschmann – SDH Němčovice.
V propozicích soutěže jsou rovněž informace o technických podmínkách,
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které budou vyvěšeny i na místě soutěže. Výsledky se budou průběžně
tisknout a zveřejňovat.
Svoz na soutěž si zajistí každý sbor sám. Podávání protestu – částk 500 Kč,
kerá musí být při podání protestu složena, bude rovněž zveřejněna a je i
v propozicích soutěže. Rozlosování proběhne do 4. června.
Hlavní rozhodčí by si měl před soutěží převzít dráhu, nejlépe
v pátek 7.6. 2013. Svolání rozhodčích a zajištění rozhodčích zajistí
p. Pecháček.
8) Dotace MŠMT, přidělené pro rok 2013:
- o rozdělení dotací na sbory s mladými hasiči informovala pí Baslová.
Rozdělení bylo schválené na jednání odborné rady mládeže dne 6.5. 2013,
dotaci obdrží sbory: Přívětice, Kříše, Strašice, Volduchy, Kříše.
SDH Zbiroh se dotace vzdal. Dotaci neobdrží SDH Hůrky, kterým
byla přidělena v loňském roce.
Vedoucí ORM hovořila při této příležitosti o jednání členů SDH Hůrky
na noční soutěži MH – s tímto sborem byly opět problémy v otázce
převozu dětí Avií.
9) Různé, diskuze:
- starosta Frost přečetl žádosti o vyznamenání pro členy SDH Raková a
Bujesily – žádosti byly schváleny
- nové znění statutu vyznamenání – byl sjednocený vzhled jmenovek.
Budou objednány pro členy VV a dále bylo navrženo, aby byly
zakoupeny slavnostní šňůry, které by byly majetkem výkonného výboru a
zapůjčovaly by se při slavnostních příležitostech.
- je nutná oprava tiskárny na sekretariátu OSH
- pí Baslová – otázka účasti dorostu na krajském kole – zda platí usnesení
č. 3/2013, t.zn. odměna pro vítěze, který bude OSH Rokycany reprezentovat
v krajském kole dorostu. Pokud se účastní krajského kola družstvo dorostu,
byla schválena částka ve výši 1.000 Kč
- informace o pořádání Floriánských slavností v Radnicích dne 25. května
- starosta Frost informoval o zapůjčení ozvučení HZS Rokycany na memoriál
Jindřicha Šmause
- bylo hovořeno o použití časomíry – na okresním kole hry Plamen se
osvědčilo dálkové ovládání
- p. Král navázal na vystavování dětských výkresů ze soutěže POOD některé obce výkresy dětí ze soutěží skenují a rovněž vystavují
- od 1. června se mění velitel v SDH Podmokly. Místo Tomáše Fencla
byl zvolen Petr Češka
- starosta Frost vyzval členy VV, aby se zúčastňovali výročí a oslav sborů
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v okrese
10) Návrh na usnesení – přečetl Miloš svoboda. Usnesení bylo přítomnými
Schváleno
11)Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval
přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Vladimír Sazima
Marek Sýkora

Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 4/2013

