Z á p i s č. 4/2015
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 15. dubna 2015
Přítomni: dle prezenční listiny 11 přítomných
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména nového
člena výkonného výboru Radka Frantu. Seznámil s programem – k programu nebylo
připomínek.
2. Volba zapisovatelebyla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Vladimír Sazima a Marek Sýkora
3. Kontrola usnesení:
- Úkol č. 3/2015 –obeslat SDH, které nemají dosud zaplacené čl. příspěvky
- úkol splněn
- Úkol č. 4/2015 – oprava omítky na budově OSH
- úkol trvá
4. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2015 – Věra Sedláčková:
V 1. čtvrtletí 2015 nejsou vykazovány žádné výrazné odchylky od schváleného
rozpočtu. Proběhly všechny roční jednorázové platby, tj. odvod členských příspěvků,
poplatek za zpracování účetnictví a mezd a úhrada energií na sekretariátu, zbývá
ještě pojištění sekretariátu, které se hradí vždy koncem roku. Z důvodu změny
poskytovatele internetu a provozovatele telefonní přípojky na sekretariátu budou
navýšeny paušální poplatky za tyto služby. Shromáždění delegátů sborů, které
proběhlo v měsíci březnu, bylo proúčtováno z rezervy na účtu, jak bylo schváleno při
návrhu plánu rozpočtu na rok 2015.
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý:
Kontrola OKRR proběhla dnešního dne, byla kontrolována dokladová dokumentace,
výpisy z účtu, faktury i pokladní hotovost. Všechny doklady jsou v pořádku, řádně
očíslované a zapsané v peněžním deníku, stav pokladní hotovosti souhlasí se stavem,
vykázaným v peněžním deníku. Evidované faktury jsou v souladu s výpisy
z bankovního účtu.
6. Zhodnocení shromáždění delegátů sborů, konané dne 21. 3. 2015 v Kařeze:
- starosta Frost – jednání bylo na dobré úrovni, vše proběhlo bez problémů.
Bohužel se na jednání omluvil z pracovních důvodů ředitel HZS Plzeň plk. Ing.
František Pavlas. Bylo rozhodnuto, že ředitel HZS bude pozván na jednání
výkonného výboru OSH Rokycany v měsíci září – aktuální informace o zařazení
jednotek JPO včetně plánovaných změn.
7. Potvrzení vedoucích odborných rad do funkcí:
Dle Statutu odborných rad čl. 2 výkonný výbor určuje a potvrzuje do svých funkcí
jednotlivé vedoucí odborných rad.
Byli potvrzeni tito vedoucí odborných rad:
Odborná rada velitelů – vedoucí rady Michal Liška – SDH Mirošov

Odborná rada mládeže – vedoucí rady Jarmila Baslová – SDH Volduchy
Odborná rada prevence – vedoucí rady Marek Sýkora – SDH Příkosice
Odborná rada pro ochranu obyvatelstva – vedoucí rady Vladislav Strejc – SDH
Kornartice
8. Zprávy z odborných rad:
- Miroslav Frost informoval za nepřítomného Michala Lišku o přípravě okresního
kola soutěže v PS – je zajišťováno jak technické zázemí soutěže, tak i strava. Bylo
navrženo a schváleno poskytnout občerstvení ve výši 60,- Kč na osobu. Se SDH
Mirošov bude projednáno zajištění technické čety.
- ORM – Jarmila Baslová: 18. dubna proběhne noční soutěž dětí v Kařeze,
informovala o organizačním zabezpečení soutěže.
Hra Plamen: okresní kolo proběhne 23. května v Němčovicích (fotbalové hřiště).
Jarmila Baslová požádala výkonný výbor o pomoc při zajišťování rozhodčích.
Rovněž seznámila s organizačním zabezpečením soutěže a s rozlosováním
družstev. Technickou četu zajistí SDH Němčovice. Zdravotní službu zajistí Jarmila
Baslová. Podrobnosti soutěže budou dojednány na schůzce se starostou obce
Němčovice dne 17. dubna (18.00 hodin).
Rozměření terénu – čtvrtek před konáním soutěže, převoz překážek v pátek před
konáním soutěže. Ozvučení – zajistí SDH Mirošov.
- Starosta Frost upozornil, že v roce 2016 je okres Rokycany pořadatelem krajského
kola hry Plamen. Je třeba zorganizovat schůzku se starostou města Rokycany
ohledně zajištění technického zázemí soutěže i pomoc při financování akce.
9. Infromace z výkonného výboru KSH – Miroslav Frost:
- Jednání VV KSH se uskutečnilo 4.11. 2014 a následující 31.3. 2015. Mimo jiné bylo
jednáno o zpracovávání žádostí o vyznamenání, které nebyly zavčas vyřizovány.
Starosta Frost a Miloš Svoboda hovořili o jednání ze dne 31.3.: na starostu KSH
jsou v současné době dva kandidáti, prozatím nejsou kandidáti na náměstky
starosty KSH. Počet delegátů OSH na Sjezd SH ČMS je stanoven počtem členů
v okrese – za okres Rokycany 3 členové
10. Různé:
- starosta Frost předložil návrhy na vyznamenání pro členy SDH Kladruby, Štítov a
Skomelno. Návrhy byly přítomnými schváleny.
- řeší se problémy s opravou časomíry, Vladislav Strejc přislíbil pomoc s opravou
- bylo navrženo, aby pro OSH byly přiobjednány slavnostní šňůry ke stejnokroji –
schváleno objednání 2 ks
- tablo členů výkonného výboru – zajistí Jan Pecháček Marek Sýkora (rám)
- je třeba zakoupit pro OSH novou laminovačku – přítomnými schváleno
11. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a
jednání ukončil.
Zapsal:
Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Sazima
Marek Sýkora

