Z á p i s č. 6/2017
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. listopadu 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů VV
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 Radek Franta a Michal Štědrý
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 3/2017 – zdárně provést podzim. kolo hry Plamen v Dobřívě – úkol splněn
- úkol č. 4/2017 – projednat s I. Tjutčevem jeho další působení ve VV - úkol splněn
Starosta předložil přítomným žádost Igora Tjutčeva o uvolnění z funkce člena
výkonného výboru z důvodu pracovního zaneprázdnění. Členové VV vzali tuto žádost
na vědomí.
4. Čerpání rozpočtu za leden- říjen 2017 - informovala Věra Sedláčková:
Do konce roku jsou předpokládané úspory, a to zejména u položek kancelářské
potřeby, shromáždění představitelů sborů, a v položce různé výdaje. Je nutné si
vytvořit vyšší finanční rezervu, protože již druhým rokem nám nabíhají finance na
provoz sekretariátu až koncem měsíce prosince, čili do této doby musí OSH hradit
provoz z vlastních zdrojů.
5. Návrh rozpočtu na rok 2018:
Návrh přečetla Věra Sedláčková - oproti letošnímu roku je plánována výrazná úspora
v kancelářských potřebách a nákupech tonerů, protože část těchto položek lze
uplatnit ve výdajích na školení vedoucích MH (zajišťování administrativy kolektivům
MH, kterých je v současné době celkem 15, což je podstatné zvýšení oproti
předchozím rokům). Rovněž jsou sníženy položky v kolonce „různé“. Také byly
sníženy výdaje na soutěže MH vzhledem ke skutečným výdajům letošního roku
(úspora cca 9 tis. oproti plánu).
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl přítomnými schválen.
6. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý:
Rada se sešla začátkem měsíce října, bylo kontrolováno III. čtvrtletí 2017 – peněžní
deník, pokladní hotovost, výpisy z účtu, kniha faktur. Nebylo shledáno závad.
Ing. Dlouhý předložil plán práce OKRR na rok 2018 – členové VV vzali na vědomí.
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7. Příprava shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů:
Starosta Frost předložil návrh programu na shromáždění – přítomnými schváleno.
Návrhy na obsazení komisí:
návrhová komise - L. Král + 2
mandátová komise - Z. Knot
volební komise
- R. Franta
Návrh byl přítomnými schválen
8. Zprávy odborných rad:
- Vladislav Strejc – hovořil o účasti na jednání ústřední odborné rady ochrany
obyvatelstva. Připravuje se právní výklad pro utvoření skupin ochrany
obyvatelstva – souhrn zákonů, na jejichž základě lze skupiny vytvářet. Byly
probírány odborné kurzy (nejúspěšnější Moravskoslezský kraj). V Plzeňském kraji
jsou problémy s účastí na kurzech techniky ochr. obyvatelstva, v letošním roce se
nepodařilo kurs naplnit.
- Členové výkonného výboru by měli o možnostech ochrany obyvatelstva
informovat okrsky i sbory.
Proběhlo rozsáhlé cvičení IZS v Ralsku, které bylo zaměřeno na ochranu
obyvatelstva – účast horské služby, městské policie atd. Téma – výpadek
infrastruktury, zajištění přežití určité skupiny osob.
Rozpočtová pravidla pro zabezpečení bezpečnostní politiky v obcích i krajích –
spolupráce s ministerstvem financí a ministerstvem vnitra.
Příští rok uplyne 100 let od založení ČR – na oslavách se předpokládá i účast
hasičských sborů.
-

Marek Sýkora – ORP: rada prevence teprve proběhne. Preventistů ve sborech je
minimum, sbory by měly nahlašovat své preventisty – působit na starosty sborů
např. na shromáždění zástupců sborů. Každý sbor by měl nahlásit svého
preventistu a následně potom by bylo zajištěno ve spolupráci s HZS jejich
proškolení.

-

Michal Liška – odborná rada represe – rada proběhla 20. září, bylo hodnoceno
okresní kolo soutěže v požárním sportu - dobrá úroveň soutěžících i dobrá
organizace, ale bohužel velice nízká účast soutěžních družstev.
Krajské kolo – průběh soutěže dobrý, mělo by být dořešeno jednotné ustrojení
rozhodčích.
Je třeba zpracovat kalendář soutěží na rok 2018.
Školení jednotek – proběhne 19. listopadu v Příkosicích, přednášejícími budou p.
Hrubec, Daníček a Tuček. HZS Rokycany na žádost o pomoc při školení
odpovědělo, že nemá kapacity. Na toto školení je třeba z OSH zapůjčit projektor a
promítací plátno. Občerstvení přednášejícím bude hradit OSH Rokycany.
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9. Diskuse, různé:
- M. Frost předložil žádosti o vyznamenání pro členy SDH Němčovice – dvě
z těchto žádostí nesplňovaly podmínky statutu vyznamenání (nedovršeno 10 let
členství před udělením první medaile), ostatní návrhy schváleny
-

M. Frost informoval o zprávě, která byla odeslána na SH ČMS ohledně dotazu na
ukončení členství p. Linharta v SDH Ejpovice v r. 2007

10. Usnesení:
Návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení bylo přítomnými schváleno.
Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

11. Závěr jednání proved. starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za
účast a jednání ukončil.

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Radek Franta
Michal Štědrý

