Z á p i s č. 6/2013
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 4. září 2013
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů
1) Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné
a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek.
2) Volba zapisovatele: byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: navrženi a schváleni Ladislav Král a Michal Liška
3) Kontrola usnesení:
- úkol č. 8/13 –vystavit prohlášení o shodě na výrobu domečku -úkol splněn
- úkol č. 9/13 – vyvarovat se zmatků, zdržení a problémů na okres. kole PS
- úkol trvalý, dle termínu PS
- Zodpovídá: ORV M.Liška
4) Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2013 – informovala Věra Sedláčková:
Je postupováno v souladu s odsouhlaseným plánem, u některých položek
jsou vykazovány úspory, např. telefonní hovory, tiskoviny, platba za
energie na sekretariátu. Výrazně překročená nebyla žádná s položek
plánovaného rozpočtu.
5) Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý:
Kontrola na sekretariátu se uskuteční dle plánu po ukončení čtvrtletí,
tj. v říjnu 2013, kdy se bude kontrolovat nejen pokladní deník a bankovní
účet, ale i zápisy z jednání odborných rad, případně i vyúčtování některých
dotací. Předchozí kontrola revizní rady proběhla bez závad.
6) Zprávy z odborných rad:
- Michal Liška – ORV: jednání rady je plánováno na 16. září, případná
změna termínu bude oznámena
- Jarmila Baslová – ORM: jednání rady proběhne 9. září, mimo jiné se bude
přehodnocovat rozdělení dotací z MŠMT – část dotací by byla nabídnuta
SDH Němčovice, kde jsou organizováni Soptíci.
Tento víkend se uskuteční festival Přípravek v Plzni, z okresu Rokycany se
zúčastní právě tito Soptíci z Němčovic.
7) Zhodnocení soutěží, memoriálů a výročí sborů:
- starosta Frost informoval o akcích, které navštívil:
4.6. Cheznovice – výročí 110 le založení SDH
1.6. Raková – výročí 115 let založení SDH
8.6. Dobřív – výročí 120 let založení SDH
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24.6. oslavy ve Spáleném Poříčí
31.6. Litohlavy – výročí 120 let založení SDH
Soutěže i oslavy jsou již na dobré úrovni, dle možností sborů většinu pečlivě
připravené i organizované, s dobrou účastí.
Starosta Frost připomněl, že SDH Litohlavy nejsou zařazené v žádném
okrsku, sbor by měl být někam začleněn.
K tomu uvedl Ing. Dlouhý, že SDH Litohlavy obnovují svoji aktivitu a
bylo by dobré je podpořit.
- Michal Liška navrhl oslovit členy SDH Litohlavy a pozvat je na jednání
ORV a začlenit je do okrsku
- starosta Frost hovořil dále o účasti na soutěži v Mirošově, doplnil
p. Pecháček – při odjezdu na soutěž by se měli velitelé odhlásit z výjezdu
- Bujesilský PRD CUP – po všechna leta je udržována dobrá úroveň soutěže
- 14. září proběhne v Cheznovicích memoriál M. Vojče, dále budou
následovat memoriály:
21.9. Kříše – memoriál Vladimíra Procházky
28.9. Volduchy – memoriál Evžena Smitky
5.10. Kamenný Újezd – memoriál Josefa Blechy
Tuto sobotu rovněž proběhne soutěž Štítovecká hadice.
SDH Kříše požádal na memoriál o zajištění sčítací komise – zúčastní se
Jarmila Baslová a Šárka Frostová
- p. Pařízek uvedl, že se osvědčilo dávat s oceněním i některé lahůdky vítané zpestření při oceňování vítězů
8) Příprava zahajovacího srazu Plamen_
- proběhne 19. října ve Lhotě pod Radčem, Jarmila Baslová informovala,
že do disciplin bude přidána štafeta požárních dvojic, což se osvědčilo již
v předchozím roce.
9) Příprava shromáždění zástupců soborů:
Byl navržen termín 23. listopadu 2013 od 9.00 hodin v sokolovně
obce Kařez – přítomnými schváleno.
V této souvislosti starosta Frost informoval o žádosti o uvolnění z funkce
Miluše Boháčové, členky OKRR. Nová členka OKRR bude schvalována
do své funkce shromážděním zástupců sbor..
Byla navržena a přítomnými schválena Hana Kalivodová z SDH Mirošov.
10) Různé, diskuze:
- starosta Frost připomněl, že v roce 2015 bude okres Rokycany pořadatelem
krajského kola hry Plamen. Příprava je administrativně i technicky
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poměrně náročná, je nutné začít s přípravami již v příštím roce
- dále starosta Frost informoval o sňatku člena výkonného výboru Michala
Štědrého a o životním jubileu člena výkonného výboru Oldřicha
Pařízka – Jarmila Baslová a Věra Sedláčková zajistí dar
od členů výkonného výboru
- je třeba zajistit rozhodčí na okresní a krajská kola soutěží, letošní rok
zajišťoval OSH Rokycany krajské kolo Plamen, rozhodčí byli
zajištěni
- p. Pecháček upozornil, že dosud nebylo proplaceno rozhodčím cestovné
na krajská kola soutěží za předchozí rok
- Ing. Dlouhý – toto cestovné nebylo ani předloženo ke kontrole, ani
zaúčtováno
- dále bylo jednáno o opravě multifunkční tiskárny – předběžnou cenu
opravy ověří Věra Sedláčková. Do přípravy shromáždění zástupců
sborů je nutné mít plně funkční tiskárnu
- Michal Liška – je třeba zakoupit 2 prodlužovací cívky na soutěže
- starosta Frost hovořil o nutnosti zajistit prostory na zakoupený majetek
OSH – překážky apod.
- Miloš Svoboda hovořil o aktivu ZH – čeká se na pozvánky, které se
zdržely na doručující poště. Je třeba zajistit svoz zúčastněných, SDH
Zbiroh zajistí Transit, s SDH Radnice se dohodne další odvoz a bude
zpracován svozový plán.
11) Návrh na usnesení – přečetl Miloš Svoboda.
Usnesení bylo přítomnými schváleno.
12) Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval
přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Ladislav Král
Michal Liška

Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 6/2013

