Z á p i s č. 5/2014
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 14. května 2014
Přítomni: dle prezenční listiny 14 přítomných
1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem.
K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu – byli navrženi a schváleni Jan Pecháček a Ladislav Král
3. Kontrola usnesení:
3/2014 – ORM a ORV zdárně zajistit okresní kolo hry Plamen a okresní kolo soutěžě
v PS
– úkol trvá
4. Čerpání rozpočtu za měsíc leden – duben 2014 – informovala Věra Sedláčková:
Čerpání rozpočtu probíhá dle schváleného plánu, odchylky byly zdůvodněny:
Bude překročena položka na nákup prodejního materiálu, ale zároveň se zvýší příjem
za prodejní materiál. Podstatně bude překročena položka blahopřání k jubileím
z důvodu tištění nových barevných blahopřání a rovněž z důvodu navýšení počtu
těchto blahopřání- v závěru loňského roku bylo schváleno zasílat přání i na výročí
55, 65, 75, a 85 let. Zároveň se však předpokládá podstatná úspora v položce telef.
hovory. Předseda OKRR Ing. Dlouhý navrhl přesun mezi kapitolami rozpočtu o částku
2.500 Kč, tj. konkrétně:
- položka blahopřání k jubileím – plánované výdaje 1.200+2.500 = 3.700 Kč
- položka telef. hovory
- plánované výdaje 3.000-2.500 = 500 Kč
Tento návrh byl přítomnými schválen.
5. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý informoval o tom, že následující jednání
rady proběhne po ukončení 2. čtvrtletí, tj. počátkem měsíce července 2014.
6. Zprávy z odborných rad:
- ORM – za nepřítomnou Jarmilu Baslovou informoval Miloš Svoboda:
Vzhledem k blížícímu se termínu soutěží je třeba prověřit příslušenství
k časomíře. Překážky na Plamen jsou již přemístěny do Lhoty pod Radčem.
Organizačně je soutěž zajištěna, štáb soutěže je stanoven. Bylo zhotoveno
velké logo Pk, kterén je nutné vyvěsit na každé soutěži, na které jsou
používány předměty, zakoupené z dotace Pk. Pro tyto účely budou
zhotoveny ještě 3 menší loga. Je třeba zajistit vlajku a z příští dotace Pk
potom zakoupit vlastní.
- ORV – Michal Liška: je připravováno okresní kolo soutěže v PS – 28. června
v Němčovicích. Návrh OZ soutěže byl zpracován odb. radou velitelů
dne 12. května.
Účastníkům soutěže budou rozesílány všechny materiály najednou, tj.
OZ, přihláška a formulář na protest. Je třeba dořešit zajištění technické čety –
zajistí SDH Němčovice nebo další sbor v rámci střídání sborů při sestavení
technické čety. Byly dokoupeny prodlužovací kabely a rozdvojky, kterých
byl na loňské soutěži nedostatek. Brány a terče budou vyzkoušeny v neděli
22. června. Disciplina 100 m bude probíhat ve dvou startovních drahách.
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Rozlosování soutěže bude vyvěšeno v počátku soutěže.
Konečné znění OZ soutěže bude dopracováno do 7. června. Před soutěží
se ještě uskuteční jednání vedení OSH a nebo se vše upřesní v neděli
22. června při přípravách soutěže v Němčovicích.
-ORP – Marek Sýkora: jednání rady prevence proběhlo dne 23. dubna. Předseda ORP
podal informace z jednání krajské rady prevence. Hlavním bodem bylo
vyhodnocení výkresů v rámci soutěže PO očima dětí. V letošním roce se
soutěže zúčastnilo podstatně více dětí než vloni, počet zapojených škol byl
stejný. Marek Sýkora přečetl jména dětí, jejichž výtvarné práce postoupily
do krajského kola. Jeden z těchto vítězů postupuje i do národního kola.
Bylo dohodnuto, že výkresy, které zůstaly na OSH Rokycany, budou předány
do hasičského muzea ve Zbiroze.
Marek sýkora informoval o připravovaném školení preventistů – předběžný
termín je konec října 2014. Starostové sborů byli o školení informováni na
shromáždění zástupců sborů a starostové okrsků by nyní měli sborům
ve svých okrscích toto školení připomenout, případně zajistit zájemce
o proškolení.
Dále proběhla diskuze k předávání diplomů vítězům soutěže PO očima dětí –
starosta Miroslav Frost a náměstek Miloš Svoboda předají diplomy a příp.
ceny dětem osobně na školách.
Protože ceny dětem předává v rámci této soutěže i HZS, Vladislav Strejc
navrhl ověřit na HZS, jaké ceny byly předávány a adekvátně k tomu zajistit
ceny od OSH.
7. Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi – informoval Miroslav Frost:
- okresu Rokycany bylo vytýkáno nedostatečné vyplnění žádostí o vyznamenání
u některých sborů, nicméně i tyto žádosti byly nakonec schváleny.
- informace o odhalení pamětní desky p. Řepiskému
- vystoupení zástupců HVP na tomto jednání – pojišťovna informovala o svém
hospodaření a zejména o tom, že jsou opět vykazovány zisky
- vystoupení generála Svobody - HZS
- bude uskutečněna propagační jízda SH ČMS – začátek ve Velvarech, ukončení –
Pyrocar
8. Různé, diskuze:
- starosta Frost navrhl, aby družstvům, která se zúčastní krajských kol soutěží,
tj. Plamen i soutěž v PS, bylo vyplaceno 1.000 Kč.
Návrh byl přítomnými schválen.
- dle sdělení SH ČMS budu hasičům poskytovány slevy na WC na soutěže od firmy
TOITOI – bude objednáno i na okresní kolo soutěže v PS
- Miloš Svoboda informoval o tom, že v rámci 150 let dobrovolného hasičstva bude
v požární zbrojnici ve Zbiroze uskutečněn den otevřených dveří, akce bude zejména
pro základní a mateřské školy
- Miroslav Frost informoval o žádosti starosty Pj – zapůjčení časomíry na krajské
kolo soutěže v PS. Bylo rozhodnuto, že časomíra bude zapůjčena pouze s obsluhou.
- Ladislav Král informoval o průběhu okrskové soutěže – okrsek č. 13. Výsledky
soutěže budou předány na OSH. Okresního kola soutěže se zúčastní družstvo
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ze SDH Mlečice.
- Miloš Svoboda – z okrsku Zbiroh se zúčastní okresního kola soutěže v PS
všechna zúčastněná družstva žen a vítězné družstvo mužů
9. Návrh na usnesení, usnesení:
Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, které bylo přítomnými schváleno.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
10. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a
jednání ukončil.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Jan Pecháček
Ladislav Král

