Z á p i s č. 4/2014
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 16. dubna 2014
Přítomni: dle prezenční listiny 12 přítomných
1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta – zasloužilého hasiče
a bývalého člena výkonného výboru Bohumila Prokopce.
2. Volba zapisovatele:
byla na vržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu: byl navržen a schválen Oldřich Pařízek a Miloš Svoboda
3. Kontrola usnesení:
2/2014 - vedení OSH zajistí zdárný průběh shromáždění představitelů sborů
okresu Rokycany 15.3. 2014 v Mirošově
- úkol splněn
4. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2014 – informovala Věra Sedláčková:
V položce příjmy prozatím nebylo dosaženo plánované výše členských příspěvků, tato
položka se v průběhu roku zvyšuje při přihlašování nových členů. Výdaje – byla vykázána
mírná úspora ve spotřebě energií na sekretariátu. Bude překročena položka blahopřání
k jubileím, protože v plánu rozpočtu se počítalo pouze s poštovným a je nutné započítat
i zhotovení barevných přání, která se v loňském roce nepoužívala. Ve výdajích za provoz
sekretariátu je předpokládaná úspora v položce telefonní hovory.
5. Zpráva OKRR – hovořil vedoucí OKRR Ing. Karel Dlouhý:
Revizní rada proběhla počátkem měsíce dubna. Bylo kontrolováno 1. čtvrtletí 2014 –
nebyly shledány závady. Rovněž byly kontrolovány zápisy z jednání odborných rad
za rok 2013. Kromě chybějících podpisů nebylo shledáno závad.
6. Zprávy z odborných rad:
- ORM – informovala Jarmila Baslová: soutěž ve hře Člověče nezlob se a
v pexesu 8. března 2013 ve Stupně – seznámila s průběhem soutěže i se jmény vítězů.
Noční soutěž v Mirošově dne 12. dubna 2014 - z důvodu nemoci se vedoucí ORM
soutěže nezúčastnila. Výsledky byly nahlášeny.
Starosta Frost doplnil: účastnilo se celkem 17 družstev, soutěž byla hodnocena jako velice
zdařilá, organizačně i materiálně byla dobře zajištěna.
Krajské kolo Plamen ve Všerubech - z každého okresu je požadováno 6 rozhodčích.
Krajské kolo dorost – místo konání Plzeň, opět je na každém okrese požadováno šest
rozhodčích.
Jarmila Baslová seznámila s OZ okresního kola hry Plamen s uvedením jmenovitého
rozdělení rozhodčích. Soutěž proběhne 17. května, místo konání je Lhota pod Radčem.
- ORV – Michal Liška: informoval o jednání KORV – krajská rada velitelů rovněž žádala
o nominování rozhodčích na krajské kolo soutěže.
- ORP – Marek Sýkora: rada proběhne dne 23. dubna, budou vyhodnocovány výtvarné
práce na soutěž Požární ochrana očima dětí
7. Zhodnocení shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany 15. března
v Mirošově:
Hodnoceno kladně jak se strany přítomných, tak i se strany pořadatelů. Bylo rozhodnuto,
že toto přínosné pracovní shromáždění bude uspořádáno i v příštím roce.
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8. Informace z XI. Shromáždění představitelů OSH ve Vejprnicíh - Miloš Svoboda:
Hodinu před zahájením byla plánována schůzka výboru, nebylo však nic projednáváno.
V programu chyběla kontrola usnesení. Dále probíhalo jednání dle stanoveného programu.
Mimo jiné byla podána i informace o činnosti HVP, která opět vykazuje zisky.
Při volbě komisí byl Miloš Svoboda zvolen členem volební komise.
P. Hanus podal návrh na obsazení funkce starosty KSH na 1 rok a jako kandidáta
navrhl sebe s tím, že budou dále zvoleni 3 náměstkové. Byla navržena veřejná volba
starosty KSH. Miloš Svoboda upozornil na to, že volba starosty má být tajná.
Nejprve musí být schválen způsob volby, potom počet volených náměstků atd.

9. Různé:
- starosta Frost informoval o dotacích z Pk – v letošním roce bude dotace snížena, základ
pro všechna OSH je stejný – 60 tis. Kč a dále budu rozděleny podle počtu členů v okrese.
- další informace: byly dodány překážky na požární sport od firmy Knězek, které jsou
uskladněny ve Zbiroze je třeba je polepit logem Pk. Staré překážky budou vyřazeny. SDH
Mirošov žádá, aby byly poskytnuty sboru s tím, že si je sbor na vlastní náklady opraví.
Bylo přítomnými schváleno.
- starosta Frost přečetl návrhy na vyznamenání SDH Těškov – návrhy byly schváleny
V této souvislosti hovořil starosta o dopisu ze SH ČMS, kde byly vytýkán nedostatky
ve zpracovávání žádosti o vyznamenání.
- SDH Hrádek – obnovení soutěže, pořádané spolu s SDH Dobřív a Mirošov
- setkání Přípravek v Sušici – materiály přeposlány na SDH Němčovice
- starosta Frost upozornil na to, že je nutné zhotovit logo Pk, které musí být vyvěšeno
na soutěžích
- informace o memoriálu Vendulky Fránové – 3.5. 2014 v Plzni - Košutce
- bylo rozhodnuto, že příští termín konání výkonného výboru bude 14. května
- bylo jednáno o vedení odborné rady mládeže po dobu nemoci Jarmily Baslové . Na návrh
ORM byl vedením ORM dočasně pověřen Petr Traxler- SDH Kříše. Bylo přítomnými
schváleno.
10. Návrh na usnesení, usnesení:
Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, které bylo přítomnými schváleno.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
11. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu: Oldřich Pařízek
Miloš Svoboda

