Z á p i s č. 8/2014
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany v Kařeze dne 12.12. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů
1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta – starostu
OSH Pj Josefa Černého a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byl navržen a schválen Michal Štědrý a Miloš Svoboda.
3. Kontrola usnesení z předchozího jednání:
- úkol č. 8/14 – zajistit zdárný průběh shromáždění předst. sborů –

úkol splněn

4. Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2014 – informovala Věra Sedláčková:
Rozpočet probíhá dle schváleného plánu a v několika položkách je vykazována
úspora, např. spotřeba energie na sekretariátu, telefonní hovory, poštovné, cestovné
a položka různé výdaje. Překročení plánu rozpočtu je v položce soutěže MH, výdaje
však odpovídají počtu soutěží za rok. Dále je překročen prodejní materiál, úměrně
s tím však jsou zvýšeny příjmy v této položce. Zvýšené výdaje byly na shromáždění
představitelů sborů z důvodu konání dvou akcí v tomto roce.
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý:
Podrobná zpráva OKR byla přednesena na shromáždění představitelů sborů v Kařeze.
Poslední kontrola proběhla v měsíci říjnu, nebylo shledáno závad. Kontrola dotací
MV, MŠMT i vyúčtování dotace Pk proběhne v měsíci lednu 2015.
6. Zhodnocení shromáždění představitelů sborů 22. listopadu 2014 v Kařeze:
Zhodnotil starosta Frost, místo konání i občerstvení bylo zajištěno dle plánu, na
shromáždění bylo bez připomínek schváleno čerpání rozpočtu OSH za leden – říjen
2014 a schválen plán rozpočtu na rok 2015. Organizace a práce pracovních komisí bez
připomínek, přínosem bylo i vystoupení hostů – Plk. Ing. Františka Pavlase, ředitele
HZS Plzeň, Ing. Jaroslava Salivara – náměstka starosty SH ČMS a rovněž prezentace
zástupců firmy Alerion.
7. Volba inventarizační komise:
Dle příkazu starosty SH ČMS č. 1/2014 má být do 20.12. 2014 jmenována
inventarizační komise a provedena inventarizace se stavem k 31.12. 2014. Starosta
Frost navrhl jmenování inventarizační komise OSH Rokycany ve složení:
Svoboda Miloš, Liška Michal, Ing. Dlouhý Karel, Baslová Jarmila. Inventury na
sekretariátu OSH proběhnou dne 29. prosince 2014. Hlasováním přítomných
schváleno.
Při této příležitosti hovořil starosta Frost o uskladnění majetku OSH – překážky na
soutěže, pro které je nutné najít náhradní skladovací prostory (dosud jsou uloženy ve
Zbiroze). Rovněž bude jednáno s ředitelem HZS Plzeň Plk. Ing. Františkem Pavlasem o
pronájmu dalších prostor v budově sekretariátu OSH Rokycany.

8. Čerpání dotací Pk v roce 2014 – informoval starosta Frost:
Byly zakoupeny 2 notebooky, promítací plátno, 4 ks vzduchovky (budou předány SDH
Kařez a Lhota pod Radčem), a byly objednány džberovky, hadice a přilby pro mladé
hasiče. Dále bude zakoupen fotoaparát. Přítomní rovněž schválili zakoupení
notebooku pro potřeby odborné rady mládeže.
Je třeba ještě zakoupit startovací čísla, žebřík na PS a koberec pod základnu a nádrž.
9. Příprava plánu práce VV OSH na rok 2015:
Dosud nejsou známy termíny jednání VV KSH, na které by jednání VV OSH měla
navazovat. Miloš Svoboda – předběžně vypracoval plán práce, obdobný jako
v loňském roce. První jednání výkonného výboru by se uskutečnilo 15. ledna 2015.
S návrhem plánu práce výkonného výboru všichni přítomní souhlasili.
10. Různé:
- Starosta Frost hovořil o příspěvku na reklamní akci Roadshow, který nám byl
v letošním roce po několika urgencích proplacen
- Dále starosta navrhl vyznamenání za VV OSH pro Michala Laubra a Vladimíra
Sazimu - přítomnými schváleno
- Starosta OSH Plzeň – jih Josef Černý v diskuzním příspěvku poděkoval za pozvání
na výjezdní zasedání VV, vyjádřil uspokojení z dobré komunikace mezi našimi
okresy. Hovořil o přípravách na shromáždění delegátů sborů a upozornil, že je to
třeba řešit a organizovat v rámci stanov, tj. s přihlédnutím ke změnám ve
stanovách (např. kandidáty nominují sbory, nikoliv okrsky). Výkonný výbor má
pravomoc jmenovat vedoucí odborných rad. Na závěr popřál přítomným mnoho
dalších úspěchů v roce 2015.
11.

12.

Návrh na usnesení, usnesení:
Miloš svoboda přečetl návrh na usnesení, které bylo přítomnými schváleno.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a
Rovněž popřál členům VV i jejich rodinám hodně štěstí a úspěchů v příštím roce.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Michal Štědrý
Miloš Svoboda

