Z á p i s č. 8/2016
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany v Kařeze dne 16. prosince 2016
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů výkonného výboru
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta –
starostu OSH Pj Josefa Černého. Seznámil přítomné s programem, nebylo
připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byl navržen a schválen Michal Lauber a Miloš Svoboda
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 6/16 – řádně provést inventuru majetku OSH
- úkol trvá
- úkol č. 7/16 – zajistit shromáždění představitelů SDH
- úkol splněn
- úkol č. 8/16 - informovat představitele SDH o změnách, schválených
na shrom.předst.OSH a KSH v Přibyslavi
- úkol splněn
- úkol č. 9/16 – členům VV zúčastňovat se řádných valných hromad SDH -úkol trvá
4. Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2016 – informovala Věra Sedláčková:
Na shromáždění představitelů SDH v Kařeze byl zpracován podrobný rozbor
hospodaření, v měsíci listopadu nedošlo k žádným odchylkám od plánu. Další
podrobný rozbor hospodaření bude zpracování po ukončení roku.
5. Hodnocení shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů 26. listopadu
v Kařeze – organizace jednání byla velice dobře zajištěna, nebylo připomínek a
doplnění ani k programu, ani k projednávaným bodům.
6. Starosta Frost předložil žádosti o vyznamenání SDH Líšná – vyznamenání v rámci
okresu. Žádosti byly přítomnými schváleny.
7. Starosta Frost seznámil přítomné s případem Jiří Balvín, dále hovořila Věra
Sedláčková:
Jiří Balvín se zúčastnil jako rozhodčí – po předložení průkazu rozhodčího – krajského
kola hry Plamen, které se konalo v Rokycanech. Dále absolvoval školení vedoucích
MH. Byl vznesen dotaz na SH ČMS – p. Orgoníka, zda se může zúčastnit soutěže jako
rozhodčí a dále školení pro vedoucí MH člen, který je zaregistrován v jiném okrese
nebo kraji. Bylo odpovězeno, že může takto působit i v jiných okresech.
Jiří Balvín se chtěl zaregistrovat do SDH Volduchy a předal kanceláři OSH svá osobní
data. Při registraci do členské základny však systém upozornil na duplicitu rodného
čísla. Pracovnice sekretariátu ověřovala přes p. Studníka předchozí členství Jiřího
Balvína, bylo zjištěno SDH Mukařov. Na příslušném okresním sdružení (bylo jednáno
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s paní Hruškovou) však nám bylo sděleno, že Jiří Balvín je pravomocně odsouzený za
žhářství a má zákaz činnost ve všech SDH i HZS.
Diskuse – členové VV se shodli na tom, že okres Rokycany v této záležitosti nijak
nepochybil, protože jako rozhodčí i na školení vedoucích MH působil ještě předtím,
než byla zjištěna skutečnost o jeho odsouzení. Do členské základny okresu Rokycany
nebyl nikdy přijat.
8. Josef Černý podal informaci z jednání VV HSH:
- v příštím roce bude připravena koncepce rady pro ochranu obyvatelstva
- informace o radě soutěží a novém vedoucím této rady
- informace o inventarizaci majetku KSH, která proběhne koncem měsíce ledna
- J. Černý reagoval na případ Jiřího Balvína – je v pořádku, že na soutěži působí
rozhodčí z jiného okresu, jiný pohled na soutěžící, nepředpojatost. Rovněž není
výjimkou, že vedoucí MH absolvuje školení v jiném okrese.
Soutěže v roce 2017:
- krajské kolo hry Plamen 9., 10. a 11. června v Tachově
- krajské kolo dorost 17. června v Klatovech
- společně krajské kolo soutěž v PS – spolu s HZS ve dnech 23. a 24. června
Na jednání VV KSH byly rovněž řešeny finanční prostředky, zůstávající z dotace Pk.
Návrh na zakoupení přístřešku na soutěže, PC a figuríny.
Josef Černý rovněž informoval o nových průkazech členů SH ČMS.
Informace o dotacích na požární sport a o programu VIII, členství v asociaci
sportovních svazů a z toho vyplývající další dotace.
9. Návrh na usnesení, usnesení – přečetl Miloš Svoboda. Návrh byl přítomnými
schválen.
10. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným členům
VV i hostům za účast a popřál mnoho zdraví a úspěchů do příštího roku.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Michal Lauber
Miloš Svoboda

