Z á p i s č. 8/2013
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany dne
13. prosince 2013 v Kařeze
Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů VV + 3 členové OKRR
Z hostů: starosta OSH Pj p. Černý Josef, OÚ Kařez p. Krofta Václav
1) Zahájení, seznámení s programem – k programu jednání nebylo
připomínek.
2) Volba zapisovatele
- navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu – navrženi a schváleni Jarmila Baslová
Ladislav Král
3) Kontrola usnesení:
15/13 – dořešit začlenění SDH Litohlavy

- úkol trvá

4) Zpráva OKRR – Ing.Karel Dlouhý:
Podrobná informace o činnosti OKRR byla podána na shromáždění
zástupců sborů v Kařeze, další kontrola revizní rady proběhne v měsíci
lednu 2014.
Čerpání dotací Pk za rok 2012 – administrativní závady v odeslaném
vyúčtování byly odstraněny a byla schválena dotace na rok 2013
ve výši 150.000 Kč.
5) Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2013 – pí Sedláčková:
Příjmy v tomto období nebyly dosažené v plánované výši pouze
u položky prodejní materiál, t.zn. že prodejní zboží zůstalo z větší části
na skladě, v návaznosti na to se zase snížila položka na nákup zboží.
Ve výdajích byla překročena položka školení vedoucích MH, a to
z toho důvodu, že byly zvýšeny dotace na školení (plán výdajů vychází
vždy ze skutečnosti předchozího roku). Je vykazována úspora ve výdajích
sekretariátu – telefonních hovorech, v cestovném a v položce různé, mírně
byly překročeny výdaje na kancelářské potřeby.

6)Volba inventarizační komise:
Jako předseda inventarizační komise byl navržen Ing. Karel Dlouhý.
Členové – Baslová Jarmila, Svoboda Miloš, Andělová Ivana.
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Návrh byl přítomnými schválen.
7) Zprávy z odborných rad:
- Jarmila Baslová – ORM: kompletní zpráva o činnosti rady mládeže
byla přednesena na shromáždění představitelů sborů, pí Baslová přečetla
návrh plánu práce ORM na rok 2014, který obsahuje jednak jednání
rady mládeže a jednak akce a soutěže MH – pexeso, člověče nezlob se,
noční soutěž dětí apod. a jsou zde zakotveny i termíny jarního kola
hry Plamen a podzimní ZPV.
- Michal Liška – ORV – seznámil s plánem práce rady velitelů
na rok 2014. Plán je obdobný jako v roce 2013, termíny budou
upřesněny.
- Marek Sýkora – ORP: podrobná zpráva o činnosti rady prevence byla
rovněž přednesena na shromáždění představitelů sborů a rovněž tak
zpráva o činnosti rady pro ochranu obyvatelstva.
Marek Sýkora seznámil s plánem práce ORP na rok 2014 .
8) Různé:
Byl předběžně předložen plán práce výkonného výboru na rok 2014,
termíny budou ještě upraveny tak, aby jednání výkonného výboru bylo
nejméně 2 týdny před jednáním VV KSH z důvodu schvalování
vyznamenání.
Bylo navrženo, aby shromáždění představitelů sborů bylo konáno
2x ročně – v 1. polovině roku by bylo víceméně pracovní, bez hostů,
ve 2. polovině roku slavnostní.
- p. Strejc – zástupci sborů budou mít možnost uplatnit připomínky a
náměty z předchozího jednání a zejména vedoucí odborných rad budou
v užším kontaktu se sbory - formy práce a spolupráce, veškeré informace
půjdou rovnou do sborů a ne pouze přes výkonný výbor. Je zdě větší
možnost pro odborné rady pracovat přímo se zástupci sborů, veliteli,
preventisty.
Návrh termínu je 15. března 2014. Předpokládá se překročení rozpočtu
OSH v položce shromáždění zástupců sborů, ale to bude na tomto
shromáždění zdůvodněno, a navíc výdaje nebudou tak vysoké, jako
na slavnostním podzimním shromáždění (nebudou zváni hosté a
bude podáváno pouze malé občerstvení).
- starosta Miroslav Frost hovořil o místě konání okresního kola soutěže
v PS – přihlásil se SDH Němčovice. Termín soutěže je 7.6. 2014.
Místo konání soutěže se s konečnou platností dořeší po výročních valných
hromadách sborů.
- starosta Frost hovořil o nákupu překážek pro požární sport z dotací Pk byla kontaktována firma Knězek, dále bude objednán přetlakový ventil
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pro soutěže MH a bylo by zapotřebí objednat i sadu startovních čísel.
Na lednové zasedání VV OSH připravit a schválit vnitřní směrnice
kontrolního systému v rámci OSH.
- p. Strejc – ceny start. čísel jsou vysoké, záleží na materiálu, používají
se více jednorázové
- dále starosta Frost hovořil i o plánovaném nákupu nůžkových stanů
na soutěže - na časomíru, ozvučení a pro štáb soutěže
- Miloš Svoboda – v současné době jsou překážky OSH uskladněné zdarma
ve Zbiroze, ale objekt se má v budoucnu prodávat. Prozatím má OSH
tyto skladovací prostory k dispozici.
- dále je z dotací Pk rovněž plánováno zakoupení tiskárny
- Jarmila Baslová připomněla, že je třeba objednat jmenovky pro rozhodčí
- starosta Frost dále hovořil o stávající situaci na KSH Plzeň – byl odvolán
z funkce starosta KSH Josef Černý a rovněž i náměstkové starosty KSH
a předseda KKRR. Předsedou KKRR byl zvolen Ing. Karel Dlouhý.
-Miloš Svoboda přečetl usnesení z jednání představitelů OSH Pk, zejména
výše zmiňované odvolání vedení KSH. Prozatímním vedením KSH Pk
byl shromážděním představitelů OSH pověřen František Hanus.
- Miloš Svoboda hovořil dále o pozdním zasílání zápisů z jednání, které
bylo předchozímu vedení KSH vytýkáno, ale zápis z tohoto jednání
rovněž není rozeslán v uloženém termínu, který byl dohodnut a zakotven
v usnesení jednání.
- Josef Černý – starosta OSH Pj: poděkoval všem za spolupráci v období,
kdy zastával funkci starosty KSH. Doufá i nadále ve spolupráci
s OSH Rokycany.
Informoval o personálních změnách na OSH Pj – je zaučována nová
pracovnice sekretariátu.
Dále p. Černý reagoval na záměr pořídit služební automobil od HZS Plzeň –
zkušenosti z Pj, kde provozují rovněž vlastní autodopravu – osvědčila se.
Automobil byl vybaven jako zázemí operátora a přívěs řeší převoz
překážek a časomíry na soutěže
Dále p. Černý hovořil o zápisu z jednání KSH – nebyly dodrženy základní
náležitosti při vyhotovování zápisu.
Dále se strany účastníků shromáždění představitelů OSH
byla znát snaha o hledání chyb v provozu KSH za bývalého vedení
KSH. Pokud bude řešeno oddělení kanceláře KSH od kanceláře Pj, bude
to představovat poměrně vysokou částku na zařízení jak nábytku, tak
kancelářskou techniku a další náklady vzniknou, pokud bude proplácena
zvlášt pracovnice KSH (soc. zabezpečení, zdravotní pojištění).
P. Černý dále informoval, že po kontrole ze SH ČMS, která byla provedena
na KSH, následovaly ještě dvě další kontroly, které neshledaly žádné
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nesrovnalosti. Hovořil i o nesrovnalostech v udělování hasičských
vyznamenání a v obcházení schválení z KSH.
Hasičský ples – KSH bylo spolupořadatelem plesu a má předložit podrobné
vyúčtování. P. Malina prosadil ples bez tomboly, PM prosazovalo zrušení
plesu a chtělo akci provést ve své režii. Na ples přispěly finančními
prostředky okresy Rokycany, Plzeň – jih, Domažlice. Věcné ceny poskytly
okresy Plzeň – sever. Klatovy daly do tomboly 5 ks Almanach.
V rámci republiky vždy jednotlivé kraje a okresy přispívají pořádajícímu
KSH. P. Malina vznesl požadavek na SH ČMS, aby neprodané vstupenky
byly přiděleny okresu Plzeň – město zdarma. Primátor města Plzně
vrátil objednané vstupenky na základě informace, že hasičský ples
nebude na dobré úrovni.
- starosta Frost poděkoval za příspěvek p. Černého, za jeho pomoc
ve funkci starosty KSH v začátcích fungování OSH Rokycany po výměně
výkonného výboru OSH.
Dále popřál všem přítomným mnoho úspěchů v práci a hodně štěstí i zdraví
v nastávajícím roce 2014 a členům VV OSH za spolupráci v roce 2013.
- p. Pařízek – upozornil na termín objednání medaile 150 let výročí
dobrovolného hasičstva.
Ohledně situace na KSH: tato situace již jednou byla, v jednom období se
dokonce uvažovalo o zániku okresu Rokycany s tím, že
bude přičleněn k okresu Plzeň - sever. Vyzdvihl dobrou spolupráci s p. Černým
jako se starostou KSH.
9. Návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení bylo přítomnými
schváleno.
10. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným
za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Jarmila Baslová
Ladislav Král

Přílohou tohoto zápisu je usnesení . 8/2013

