Z á p i s č. 6/2016
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 7. září 2016
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem.
K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Miloš Svoboda, Jarmila Baslová
3. Kontrola usnesení – na předchozím jednání VV nebyly uloženy žádné úkoly.
4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2016 – Věra Sedláčková:
Informovala o jednotlivých položkách příjmů a výdajů, zejména o výši nákladů a dotací na KK
Plamen v červnu 2016. Náklady byly částečně hrazeny z KSH Plzeň a částečně z dotací MV.
K výraznějšímu překročení nedošlo v žádných položkách rozpočtu.
5. Zpráva OKRR – za nepřítomného Ing. Dlouhého přednesla zprávu členka OKRR Šárka
Frostová: rada proběhla dne 12. července, byla kontrolována dokladová dokumentace,
pohyby na účtu i v pokladně, vydané i přijaté faktury – nebylo shledáno závad. Rovněž
proběhla kontrola vyúčtovaných dotací MV a byly prověřeny zápisy z jednání odborných rad
– bez závad.
6. Zprávy z odborných rad:
-ORM – Jarmila Baslová: informovala o soutěži MH v požárním útoku, konané 20. srpna
v Mirošově.
22. října se koná zahajovací kolo hry Plamen, místo konání Stupno. Proběhne rovněž soutěž
požárních dvojic. ORM zpracovala OZ soutěže, které bude v průběhu příštího týdne rozesláno
sborům a zveřejněno na webových stránkách OSH.
-

Vladislav Strejc – informace z oblasti prevence: na školení vedoucích MH 12. listopadu
ve Zbiroze bude zajištěna i přednáška na téma provádění prevence a ochrany obyvatel
s mládeží. . Příprava preventivně výchovných materiálů: 26.8. byla uzávěrka žádostí o
propagační materiály z programu Hasík. Dále byla provedena registrace (tištění
materiálů) – oblast ochrany obyvatelstva. Informace o změně kontaktních osob na HZS
Rokycany – na místě K. Šnaiberka bude s OSH Rokycany spolupracovat v oblasti OO Pavel
Beránek.

7. Zhodnocení KK Plamen:
Z důvodu nízké účasti členů výkonného výboru se tento bud přesunuje na následující jednání
VV. Každý okres měl na tuto soutěž dodat 6 rozhodčích, to však nebylo od všech OSH
splněno.
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8. Proúčtování výdajů – jednání odborné rady mládeže:
Členové výkonného výboru navrhli, aby byla ORM proúčtována poměrná část nákladů OSH za
energie z důvodu jednání ORM v zasedací místnosti OSH. V letošním roce se podstatně
navýšily náklady na energie, protože v budově OSH ukončila činnost pojišťovna MV, která
hradila poměrnou část těchto nákladů. Byla navržena a schválena částka 700,- Kč za jedno
jednání ORM.

9. Diskuse:
-

Jarmila Baslová informovala o dotacích z MŠMT, které byly přiděleny sborům s mladými
hasiči
Miroslav Frost informoval o žádosti SDH Nevid – zapůjčení bezdrátového mikrofonu na
sobotu 10. září – zapůjčení bylo přítomnými schváleno
Miroslav Frost informoval předběžně o plánovaných výdajích z dotací PK

10. Zhodnocení výročí a soutěží sborů:
- 18. června výročí 80 let založení SDH Kornatice – informoval V. Strejc:
Celodenní program, zahájený slavnostním shromážděním, kterého se zúčastnil p. Janeba
za SH ČMS – předání vyznamenání, dále ukázky hasičské techniky, vyprošťování, práce
s plošinou, soutěž na cvičišti. Mimořádně pohodová akce, byla však poměrně nízká účast.
- M. Svoboda – oslavy 135 let založení SDH Zbiroh –komorní oslava, slavnostní schůze
s oceněním členů sboru
- M. Frost – 16.7. oslavy 125 let založení SDH Trokavec - velice dobře připravená akce,
bylo předáváno ocenění členům sboru
- 13. srpna hasičské rodeo Týček, soutěž proběhla uspokojivě, dobrá organizace
- 20. srpna soutěž O pohár města Mirošov + soutěž MH v požárním útoku
- 27. srpna oslavy 130 let založení SDH Holoubkov, sboru byla udělena medaile ZZ
3. září oslavy 125 let založení SDH Volduchy a memoriál E.Smitky – účast M. Frost, velice
dobře připravené oslavy i soutěž, perfektně připravený sál. SDH obdržel prapor, proběhlo
pokřtění praporu.
11. Různé:
- V. Strejc informoval o poškození zapůjčeného sportovního koberce při oslavách
v Kornaticích – poškození bylo opraveno
12. Usnesení:
Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, který byl přítomnými schválen.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.
13. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Miloš Svoboda
Jarmila Baslová

