Z á p i s č. 3/2011
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 9. března 2011
1) Zahájení
Starosta OSH Frost uvítal přítomné a seznámil s programem.
K programu nebylo připomínek.
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel – navržena pí Sedláčková.
Ověřovatelé zápisu – pí Baslová Jarmila a p. Drobička Ladislav.
Návrhy byly přítomnými schváleny.
3) Kontrola usnesení:
- bod č. 1) – prověřit snížení měs. poplatku za internet a telefon –
je stále v jednání,
bod trvá
Ostatní body z přechozího usnesení byly splněny.
Starosta Frost informoval o schůzce aktivu ZH okresu Rokycany –
ved. aktivu byl přítomnými zvolen p. Antonín Rataj ze SDH Radnice.
Bude uskutečněno setkání ZH v hasičském muzeu ve Zbiroze a
prohlídka techniky HZS Hlučín.
Další schůzka aktivu ZH byla stanovena na 9.4. 2011 od 13.00 hodin
v hasičském muzeu na Zbirožském zámku. Po shlédnutí exponátů
posezení v klubovně SDH Zbiroh.
4) Čerpání rozpočtu za leden – únor 2011 – zprávu podala pí Sedláčková:
Členské příspěvky – nezaplatily dosud sbory Klabava, Kladruby a
Střapole (zde je jednáno o zrušení sboru). Byly uhrazeny roční poplatky:
za zpracov. účetnictví a mezd, za pojištění sekretariátu, po obdržení
faktury budou uhrazeny energie a po zpracování ročního hlášení OSH
bude odvedena určená část členských příspěvků. Ostatní příjmy a výdaje
probíhají rovněž dle stanoveného plánu.
5) Zhodnocení okrskových VVH:
- p. Pecháček – okrsek č. 12 – jednání VVH bylo přínosné, se
zajímavými náměty
- p. Král – okrsek č. 13 – účast 4 sborů, byla dohodnuta okrsková
soutěž v pož. sportu a rovněž dohodnuty všechny ostatní akce. Byl
zvolen nový okrskový velitel p. Burget Pavel z SDH Zvíkovec.
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- p. Lauber – okrsek č. 9 – zde proběhla nová volba starosty, stal se
jím p. Kořínský Miroslav – SDH Břasy. V předchozím období
okrsek prakticky nefungoval.
- p. Frost – okrsek č. 8 – malé problémy ve výboru okrsku, jinak
sbory v okrsku fungují velmi dobře, velká účast na valné hromadě
okrsku, pěkná zpráva velitele okrsku a zprávy velitelů sborů
a preventisty okrsku
- p. Dongres informoval o soutěži okrsku č. 8 – 7. května
ve Lhotě pod Radčem
- p. Pecháček – okrsková soutěž ve Lhotce u Radnic proběhne
21. května
- p. Svoboda – VVH okrsku č. 15 se konala v Drahoňově Újezdě.
Schůze kvalitní, zprávy jednotlivých sborů byly dobře zpracovány.
V okrsku jsou 3 družstva žen, která jsou všechny na velmi dobré
úrovni. Bylo navrženo a schváleno výk. výborem OSH, aby se
všechny zúčastnily okresní soutěže v PS, protože na okresní
soutěži ženských kolektivů ubývá.

6) Zprávy z odborných rad:
Pí Baslová – ORM: informovala o přípravě na noční soutěž MH,
propozice byly zveřejněny na stránkách OSH a byly obeslány sbory
s mladými hasiči. Další informace – byl zvolen zástupce pí Baslové na
jednání KRM – pí Ivana Andělová ze SDH Zbiroh, přítomými schváleno.
Ukončení činnosti ved. ORM Pk p. Frány, místo něho bude tuto funkci
zastávat bc. Zbyšek Zuber. Pí Baslová dále hovořila o krajské soutěži
MH a podala další informace z KRM.
P. Dongres – ORV: informoval o velitelském dnu v Radnicích, dále
v průběhu měsíce března budou ve spolupráci s ORV OSH
upřesňováni rozhodčí na soutěž v požárním sportu na okresní kolo
4.6. 2011 na Zvíkovci.
Informace o přípravě krajského kola soutěže v PS – organizační
nedostatky,byl podán návrh na provedení krajského kola samostatně, bez
účasti Karlovarského kraje.
Starosta Frost hovořil o přípravě krizového plánu v pořádání krajského
kola soutěže v PS – oddělení od Kv. kraje.
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Informace ze zasedání VV KSH:
Následné zasedání VV KSH se bude konat 29. března v Nýřanech, účastní
se p. Frost, Svoboda a pí Sedláčková, náhradník p. Pecháček –
přítomnými členy výk. výboru schváleno.
Na předchzím jednání VV KSH bylo jednáno:
- krácení dotací na mzdy a krácení dotací z MV o 50%
- nafocení praporů sborů – podklady měly být předány do 28.2.2011.
Předal pouze SDH Radnice.
- žádost SDH Kornatice o udělení Čestného praporu k 75. výročí
založ. sboru – zamítnuto, bude udělena med. Sv. Floriána
- žádosti o udělení titulu ZH – bylo by vhodné přikládat i vyjádření
městského nebo obecního úřadu
- informace o konání memoriálu pí Fránové – dorostu 8. května (Plzeň
– sever)
- informace o web. stránkách KSH www.kshpk.cz
- ples SH ČMS - přidělen KSH Pk na rok 2013 – v jednání je místo
konání
- CO obyvatelstva – vedoucí rady se zúčastní jednání na SH ČMS, kde
budu předány pokyny pro činnost rady
- hlášení OSH za rok 2010 – odesláno na KSH i SH ČMS
- soutěž PO očima dětí – vyhodnocení se uskuteční 20.6. na KSH Plzeň
- následovala krátká diskuse k soutěžím, které pořádají sbory – pokud
nebude soutěž řádně nahlášena na OSH, nebude uznán žádný úraz,
uplatňovaný u HVP
7) Různé
- starosta Frost navrhl za OSH Rokycany udělení titulu ZH
p. Bohumilu Prokopcovi z SDH Veselá, čestnému členu VV OSH.
S návrhem všichni přítomní souhlasili.
- bylo jednáno o návrhu nového člena výkonného výboru za p. Hrubce
(SDH Osek), který se nemůže zúčastňovat výk. výboru z důvodu
stěhování. Bylo rozhodnuto odeslat na starosty tohoto celého okrsku
žádost o návrh nového člena výk. výboru . Pokud okrsek nenavrhne
náhradního člena za p. Hrubce do 11.5. 2011, bude osloven jiný
okrsek.
- p. Svoboda předložil žádosti o vyznamenání pro členy SDH Zbiroh –
jmenovitě přečteno. Žádosti byly přítomnými schváleny.
- p. Pecháček seznámil s návrhem na tablo členů výkonného výboru.
Návrh byl schválen.
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- p. Dongres informoval o výročí 125 let založení SDH Holoubkov
27. srpna 2011. Oslavy budou uskutečněny spolu se Slavnostmi léta
v obci Holoubkov
8) Návrh na usnesení
Byl přečten návrh na usnesení , viz příloha tohoto zápisu – přítomnými
schváleno.

9)Závěr
Zapsal:
Sedláčková Věra
Ověřovatelé zápisu: Baslová Jarmila, Drobička Ladislav
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. /2011

