Z á p i s č. 6/2012
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 31. října 2012
l) Zahájení – starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta – bývalého člena
výkonného výboru p. Bohumila Prokopce, kterému předal ocenění Čestný
funkcionář OSH.
Dále seznámil s návrhem programu, který doplnil o bod č. 13 –
návrh plánu rozpočtu na rok 2013.
Program byl přítomnými schválen.
2) Volba zapisovatele: navržena a schválena pí Věra Sedláčková
Ověřovatel zápisu: navržen a schválen p. Ladislav Drobička a
p. Oldřich Pařízek
3) Kontrola usnesení:
- 10/12 – zajistit převoz překážek na soutěže v PS do skladu ve Zbiroze –
úkol trvá
- 11/12 – zajistit zahajovací kolo hry Palmen
splněno
4) Čerpání rozpočtu za leden – září 2012 – zprávu přednesla pí Sedláčková:
Za toto období nedošlo k žádným mimořádným výdajům, čerpání rozpočtu je
až na drobné odchylky v souladu s plánem, položka „Příjmy“ byla navýšena
o dotaci z Plzeňského kraje ve výši 150 tis. Kč. Dotace má být vyčerpána
do konce letošního roku a je určena zejména pro mladé hasiče.
U některých položek, např. telef. hovory, poštovné, cestovné a brožury je
v tomto roce předpokládána úspora.
Čerpání rozpočtu za leden – září 2012 bylo přítomnými schváleno.
Plán rozpočtu na rok 2013:
Plán rozpočtu na příští rok je obdobný jako v tomto roce, protože většina
položek je dána buď smlouvami (pojištění sekretariátu, zpracování mezd,
paušál – internet), nebo závisí na poskytnutých dotacích (soutěže, provoz
sekretariátu, školení MH). Byl sestaven vyrovnaný plán rozpočtu –
příjmy pokrývají plánované výdaje, je počítáno i s případnými mimořádnými
výdaji.
Plán rozpočtu OSH Rokycany na rok 2013 byl přítomnými schválen.
5) Zpráva OKRR – Ing. Dlouhý:
Okresní kontrolní a revizní rada se sešla dne 10. října, byly zkontrolovány
doklady za III. čtvrtletí 2012 – dokladová dokumentace je vedena bez závad,
pokladní hotovost souhlasí s údajem vykázaným v peněžním deníku, rovněž
kontrola účtu a evidence přijatých a vydaných faktur bez závad.
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6) Příprava shromáždění představitelů sborů 10.11. 2012 v Kařeze:
- ozvučení – bude použito vlastní ozvučení
- občerstvení – byl navržen guláš – schváleno
- pozvánky na shromáždění – zajištěno, byly odeslány starostům,
členům VV, členům OKRR i hostům
Dále p. Svoboda hovořil o organizačních otázkách:
- zapisovatelka – navržena pí Ivana Andělová – SDH Zbiroh
- mandátová komise – p. Knot – SDH Třebnuška, Ing. Trepeš – SDH Bujesily
- návrhová komise – p. Král – SDH Podmokly
- volební komise – p. Maritn Tomec – SDH Zbiroh, p. Huml J. –
SDH Cheznovice
- skrutátoři – členové OKRR
7) Zprávy z odborných rad
Odborná rada velitelů :
Byl podán návrh, aby funkci vedoucího ORV zastával
p. Michal Liška z SDH Mirošov, návrh byl přítomnými schválen.
Dále hovořil p. Vladislav Strejc:
- bylo zahájeno plnění všech úkolů odb. rady velitelů, první výsledky
budou patrné v příštím roce.
Očekává se pokrok při zlepšení odborné přípravy prostřednictvím přípravy
na plnění podmínek odznaků Hasič III a Hasič II. V této souvislosti
navrhuje ORV výkonnému výboru, aby přijal v tomto smyslu společné
usnesení a aby se jeho členové příkladně zapojili do této snahy a ve svých
sborech a okrscích ji aktivně podporovali a pomáhali.
Rovněž probíhají práce na vytvoření Sborníku praktické cvičení na pomoc
velitelům jednotek JSDHO.
ORV se rovněž hodlá podle svého statutu více zapojit do vytváření
kalendáře soutěží. Žádá sekretariát OSH, aby radě předkládal všechny
návrhy na zařazení do kalendáře soutěží k posouzení a vyjádření a všechny
další informace o soutěžích na území OSH.
Informace o soutěžích nejsou vždy dostatečné a rovněž nejsou zveřejňovány
výsledky těchto soutěží a to dokonce ani výsledky prvního kola
postupových soutěží.
Na svém jednání ORV doporučila VV OSH, aby se zabýval zákazem
alkoholu v rámci plnění disciplin hasičských soutěží.
ORV se rozhodla, že situaci se pokusí
vyřešit interně a nikoliv na shromáždění představitelů sborů. Důrazně proto
žádá všechny funkcionáře sborů, okrsků i okresního sdružení, aby se
zasadili o dodržování tohoto pravidla.
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ORV na svém jednání rovněž schválila zprávu o své činnosti na rok 2012
a plán práce na rok 2013.
Odborná rada mládeže – pí Baslová:
- na jednání ORM byla vyslovena pochvala SDH Hůrky, který pořádal ZPV.
Pí Baslová rovněž poděkovala rozhodčím za účast na této soutěži.
V disciplině štafeta pož. dvojic si jedna soutěžící způsobila úraz – zranění
nohy. Všechny zúčastněné děti byly oceněné, dárky předal i starosta obce.
K dobré atmosféře přispělo i ozvučení soutěže.
Je projednáváno místo konání jarního kola hry Plamen, byl navržen Hrádek.
Dále pí Baslová požádala členy výkonného výboru o návrh místa konání
ZPV na podzim 2013 – starosta Frost navrhl obec Lhota p. Radčem.
Pí Baslová rovněž přečetla plán práce ORM na rok 2013, hovořila o
jednotlivých plánovaných akcích, u některých je ještě třeba stanovit místo
konání (např. noční soutěž).
Pí Baslová informovala rovněž o školení vedoucích MH, které proběhlo
v letošním roce.
9) Různé:
- zpráva ze shromáždění starostů OSH v Nýřanech – informoval
starosta Frost: bylo konstatováno, že na jednání byla předložena
nedostatečná revizní zpráva. Byla doporučena hloubková kontrola
hospodaření KSH Pk za 2 roky..
- protože bude z dotací Pk zakoupen nový počítač pro sekretariát OSH,
bylo navrženo, aby stávající PC (z r. 2006) byl vyřazen z inventárního
seznamu a předán k užívání kronikářce OSH.
Návrh byl přítomnými schválen.
- Vyhodnocení výběrového řízení na překážky na požární sport – byla
předložena nabídka z SDH Kornatice – přečetl starosta Frost.
Celková cena 37.234 Kč vč. DPH.
Přítomnými bylo schváleno, že dodavatelem domečku bude SDH Kornatice.
Bylo dohodnuto, že do konce letošního roku bude dodána kovová
konstrukce a vzhledem s vysýchání dřeva bude celý domeček předán
na jaře 2013.
- schválení vyznamenání – byly předloženy a schváleny žádosti
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o vyznamenání členů SDH Němčovice
10) Diskuze:
- starosta Frost informoval o tom, že v letošním roce byla opět přidělena
dotace Pk ve výši 150.000 Kč a předložil návrh čerpání této dotace –
je určena zejména pro mladé hasiče. Pokud by byla dotace i v příštím roce,
uvažuje se o zakoupení pro OSH nových překážek pro PS, nebo jejich
oprava.
- starosta Frost přečetl žádost p. Vaindla o uvolnění z funkce
vedoucího ORP z rodinných důvodů.
Členové výk. výboru vzali tuto žádost na vědomí.
Do funkce vedoucího ORP byl navržen p. Marek Sýkora
z SDH Příkosice, členové VV tento návrh schválili a doporučili
ke schválení VV KSH Pk.
Informace – 6.12. 2013 se koná jednání KRP.
- starosta Frost – na shromáždění starostů OSH v Nýřanech bylo vysloveno
poděkování OSH Rokycany za spolupořádání krajského kola soutěže
dorostu
- p. Pecháček poděkoval rozhodčím, kteří se v letošním roce zúčastňovali
soutěží. Apeloval, aby pí Baslová přednesla na jednání krajské rady
mládeže, jak se na krajské soutěži chovali k některým našim rozhodčím.
Dále by bylo vhodné zveřejnit na naše web. stránky zprávu, kdo
z rozhodčích by měl zájem o přezkoušení z testů nebo komu končí
platnost průkazu.
Na to reagoval p. Strejc – v březnu 2013 proběhne jednání rady velitelů,
kde se přezkoušení rozhodčích může rovněž projednat.
- starosta Frost hovořil o tom, že na letních táborech MH by měl být
smluvně zajištěn lékař, který by v případě potřeby zajistil ošetření
nemocných nebo raněných.
Další informace: v Jánských Koupelích proběhne akce ke 40. výročí založení
hry Plamen – zúčastní se pí Baslová.
- p. Svoboda – 4. října se konal krajský aktiv ZH ve Zbiroze, byla
uskutečněna prohlídka expozice na zámku a následovalo občerstvení v Týčku.
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Zúčastnili se 3 hosté – pí Ryplová, p. Frost a p. Černý a místostarostka
OSH Klatovy. Celková účast byla 67 zasloužilých hasičů, z toho
z okresu Rokycany 13 ZH.
Starosta Frost doporučil jako další akce pro zasloužilé hasiče návštěvu hamru
v Dobřívě a muzeum středních Brd ve Strašicích.
- bylo připomenuto, že je třeba hledat další prostory – pronájem pro
uskladnění překážek na požární sport. Objekt ve Zbiroze, kde jsou uskladněny,
přijde do prodeje.
11) Návrh na usnesení a usnesení:
Přečetl p. Svoboda, hlasování všech přítomných bylo usesení
schváleno.
12) Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným
za účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Oldřich Pařízek
Ladislav Drobička

Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 6/2012.

