Z á p i s č. 4/2011
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 11. května 2011
1) Zahájení
Starosta OSH Frost uvítal přítomné a seznámil s programam. K programu
nebylo přípomínek.
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel – navržena pí Sedláčková
Ověřovatelé zápisu – Ing. Dlouhý a p. Vaindl.
Návrhy byly hlasováním přítomných schváleny.
3) Kontrola usnesení:
- bod č. 1) – snížení měs. poplatku za interenet
- splněno
- bod č. 4) – dopis okrsk.starostům – nový člen VV
- splněno
- bod č. 5) - zajistit rozhodčí na okres. kolo v PS
- úkol trvá
- bod č. 6) - zajistit setkání ZH
- splněno
K bodu č. 4.: doplnění člena VV za p. Hrubce ze SDH Osek – sbory tohoto
okrsku se k výzvě nevyjádřily, pouze SDH Osek požádal o předávání zpráv
z jednání výkonného výboru pí Baslovou.
Starosta Frost uvedl, že budou osloveny i jiné sbory, zejména SDH Ejpovice.
K bodu č. 5.: p. Dongres hovořil o zajištění rozhodčních na okresní kolo PS.
K dispozici je málo rozhodčích, je nutné je doplnit, zejména pomoc.rozhodčí
a rovněž rozhodčí disciplin. Jedná se o cca 3 rozhodčí.
Starosta Frost zdůraznil, že je nutné, aby se proškolení rozhodčí zúčastňovali
soutěží. P. Dongres připoměl i to, že je nutné zajistit 2-3 rozhodčí i na krajské
kolo soutěže. Bylo hovořeno i o spojení Plzně a Karlových Varů v rámci
krajského kola soutěže.
P. Pecháček navrhl, aby byli osloveni aktivní pomocníci rozhodčích ke
složení příslušných zkoušek a tím byl zajištěn potřebný počet rozhodčích.
K bodu č. 6) – informolal starosta Frost – zdařilá akce, kladně hodnocená
všemi účastníky setkání. Příznivý ohlas mělo setkání ZH okresu Rokycany
i na KSH Plzeň, které plánuje obdobné akce.
4) Čerpání rozpočtu za leden – duben 2011:
Pí Sedláčková informovala o příjmech a výdajích a hovořila o odchylkách
v porovnání s plánem rozpočtu na letošní rok. Vyšší položka je např.
u prodejního materiálu, kde je nutno předzásobení, a rovněž u výměny
tonerů do tiskárny- počítat s vyšším výdajem v plánu následujícího roku.
Informace o připojení internetu od firmy Inet Home – po uhrazení částky
za instalaci budeme měsíčně hradit o cca 1.000 Kč nižší paušální poplatek.
Ostatní položky v čerpání rozpočtu jsou v souladu se schváleným plánem.
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4) Zpráva OKRR
Starosta Frost informoval členy VV o dlouhodobé nemoci předsedkyně
OKRR pí Radoňové. Bylo navrženo, aby po dobu její nepřítomnosti ji
zastupovala pí Šárka Frostová. Návrh byl hlasováním přítomných schválen.
Pí Frostová seznámila s kontrolou OKRR dne 20.4. 2011:
Kontrola proběhla dle stanoveného ročního plánu, nebyly shledány
závady, pouze je nutné doplnit dva podpisy na pokladních dokladech.
Pí Frostová seznámila se stavem pokladní hotovosti i účtu v bance.
Starosta Frost dále hovořil o stálé nepřítomnosti pí Reindlové
na kontrolách OKRR – rovněž bude řešeno.
5) Zprávy z odborných rad:
- pí Baslová – informace z rady mládeže: dne 21. května proběhne
okresní kolo hry Plamen ve Volduchách. Rozhodčí budou ustanoveni
na místě, pí Baslová vyzvala přítomné rozhodčí k účasti. Dále byl
řešen dovoz překážek ze Zbiroha – stanoven následující pátek.
Krátká diskuze k přemístění překážek do Volduch a dále pak zejména
je nutné překážky zajistit na noc – možnost odcizení.
Pí Baslová rovněž informovala o zasedání KRM – krajská soutěž proběhne
10. 11. a 12. června v Chodově. Je třeba nahlásit rozhodčí. Další zasedání
KRM se uskuteční 21. srpna 2011.
Informace o noční soutěži MH – soutěž byla velmi dobře připravená.
Starosta Frost doporučil, aby se zúčastnilo více dospělých z důvodu zajištění
bezpečnosti dětí. Ohlas na soutěž byl velmi dobrý. Pí Baslová doporučila
další soutěž uskutečnit v Dobřívě – dobrá spolupráce s SDH Dobřív.
Na závěr pí Baslová upozornila na změnu termínu oslav
SDH Volduchy – přeloženo na 21. kvěna 2011
- p. Vaindl – informace o soutěži PO očima dětí – proběhlo okresní
i krajské kolo. Okres Rokycany se umístil v krajském hodnocení poměrně
dobře, p. Vaindl seznámil se jmény vítězů jednotlivých kategorií.
Na KSH bylo dohodnuto, že výsledné hodnocení proběhne v Zbiroze.
- p. Dongres – informace z ORV: poslední schůzka ORV se neuskutečnila
pro malou účast členů. Okresní kolo v PS je kromě rozhodčích zajištěno.
P. Drobička upozornil na to, že někteří rozhodčí s kvalfikací přestali
fungovat – je třeba doplnit kvalifikované rozhodčí. Tato informace bude
zveřejněna i na web. stránkách OSH – kdo by měl zájem zúčastnit se
jako rozhodčí v okresním kole soutěže v PS, kontaktovat sekretariát nebo
odb. radu velitelů.
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6) Informace ze shromáždění představitelů OSH v Nýřanech:
- na jednání nebyla předložena zpráva KRR z důvodu nepřítomnosti
pí Radoňové. Byla podána informace o čerpání rozpočtu.
Informace z jednání doplnil náměstek p. Svoboda.
7) Informace o jednání starostů OSH a VV SH ČMS v Přibyslavi –
přednesena kvalitní a přínosná zpráva starosty SH ČMS. Zabýval se
i hospodářskými otázkami a zejména otázkou prodeje VPO – prodej VPO
měl být schválen shromážděním starostů OSH.
Představení brožury Hasič v divadle.
Infromace o ochraně hasičských symbolů a o postupu proti jejich zneužívání.
Zpráva o hospodaření HVP.
Dále starosta Frost uvedl, že OSH Rokycany má vůči SH ČMS uhrazeny
všechny poplatky včetně odvodu členských příspěvků, náš okres nemá žádné
finanční závazky ani pohledávky
Informace o nové medaili za mimořádné zásluhy.
8) Různé:
- informace o školení RI v Přibyslavi – zkoušky byly úspsěšně složeny.
- okresní kolo soutěže v PS – bylo navrženo, aby na osobu byla určena
částka 60,- Kč. Návrh byl hlasováním přítomných schválen.
Okrskové soutěže:
- p. Frost hovořil o soutěži ve Lhotě p. Radčem - účast 7 sborů.
Konstatoval, že práce tohoto sboru se v posledních letech velmi zlepšila.
- p. Sazima – soutěž v Příkosicích – velmi dobrý průběh
Žádosti o vyznamenání:
- starosta Frost přečetl žádosti o vyznamenání SDH Trokavec, v případě
udělení titulu ZH nesplňují předchozí udělené medaile stanovený
časový odstup – bude odesláno k posouzení na KSH.
P. Frost přečetl další žádosti – hlasováním přítomných schváleno.
- p. Strejc požádal přítomné, aby byly předávány výsledky okrskových
soutěží z důvodu zveřejnění na webových stránkách OSH
9) Návrh na usnesení:
Byl přečten návrh na usnesení, viz příloha tohoto zápisu – hlasováním
přítomných schváleno.
10) Závěr
Zapsal:
Sedláčková Věra
Ověřovatelé zápisu: ing. Karel Dlouhý, Vladimír Vaindl
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 4/2011

