Z á p i s č. 8/2010
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany
v Kařeze dne 17.12. 2010
1) Zahájení
P. starosta Frost uvítal přítomné a zvláště hosty a seznámil s programem
dnešního jednání. Program byl doplněn o fotografování členů výkonného
výboru na tablo a přítomnými schválen.
2) Volba zapisovatele – navržena pí Sedláčková. Ověřovatelé zápisu –
navržen p. Lauber a p. Dlouhý. Zapisovatel i ověřovatelé byli přítomnými
schváleni.
3) Kontrola úkolů z předchozího jednání: úkoly splněny
Dále p. starosta Frost předal slovo starostovi obce Kařez p. Kroftovi:
Připomněl, že obecní úřad Kařez vyjde dobrovolným hasičům kdykoli vstříc,
např. půjčování sálu Sokolovny apod.
P. starosta Krofta poděkoval hasičům za jejich práci, uvedl, že v obecním
zastupitelstvu jsou rovněž dva členové, kteří jsou dobrovolnými hasiči,
je zde vzájemně propojena spolupráce. Popřál vše nejlepší do nového roku.
Dále p. starosta Frost předal slovo p. Špelinovi, řediteli HZS Rokycany.
P. Špelina konstatoval, že spolupráce HZS a OSH je na velmi dobré úrovni,
a zaručil se i do budoucna za stejně dobrou spolupráci, a rovněž nabídl
případnou pomoc dobrovolným hasičům, pokud to bude situace vyžadovat.
Popřál vše nejlepší do nového roku.
P. starosta Frost poděkoval p. Špelinovi za pomoc při bourání příčky
na sekretariátu OSH a dále poděkoval členům OSH, kteří se na těchto pracích
podíleli.
4) Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2010 :
Informovala pí Sedláčková, zdůvodnila odchylky od stanoveného plánu,
zejména na soutěž Plamen (přidána dotace Plzeňského kraje), přečerpány
i výdaje na okresní soutěž v PS – vysoká režie, jízdné – na jednání
krajských odborných rad a výk. výboru, a další podrobné informace
o výdajích v letošním roce.
Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – listopad 2010 byla přítomnými
schválena.
5) Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – z důvodu nemoci pí Radoňové
bude předložena na následujícím jednání výkonného výboru.
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6) Plán práce výkonného výboru na rok 2011 – předložil p. starosta Frost,
tento návrh plánu byl přítomnými schválen. Počátek jednání
výkonného výboru byl přeložen na 16.00 hodin.
7) Plán soutěží na rok 2011 – pí Baslová hovořila o pořádání hry Plamen
v roce 2011, bude upřesněno na jednání rady mládeže. Soutěž je zajištěna
na 21. května 2011.
P. starosta Frost přislíbil pí Baslové pomoc při zajišťování sponzorů
na hru Plamen.
Pí Baslová dále hovořila o plánované noční soutěži pro mladé hasiče.
Informace o soutěžích doplní na dalším jednání výk. výboru p. Dongres.
8) Hodnocení setkání ZH Nýřany – akce se zúčastnil p. starosta Frost, byla
vytýkána nepřítomnost zasloužilých hasičů z okresu Rokycany.
P. Frost vysvětlil zpožděné posílání pozvánek na setkání ZH.
Bude jednáno o novém vedoucím klubu ZH okresu Rokycany – p. Pařízek
ze zdravotních důvodů tuto funkci nemůže vykonávat.
P. starosta Frost svolá zasloužilé hasiče okresu Rokycany za účelem volby
nového vedoucího klubu ZH.
9) Shromáždění zástupců sborů v Kařeze – v Sokolovně Kařez
se shromáždění koná již třetí rok, znovu zhodnocena dobrá spolupráce
s obecním úřadem Kařez, poděkování p. starostovi Kroftovi
10) Informace o přestavbě zasedací místnosti na sekretariátu OSH:
Práce byly prováděny svépomocí, podíleli se členové výkonného výboru.
P. starosta Frost poděkoval všem, kteří se těchto prací zúčastnili.
Materiál byl financován HZS Rokycany za podmínky, že práce si
zajistí OSH. V současné době zbývá ještě položení lina na sekretariátu,
a je uvažováno o sádrokartonovém stropu.
P. náměstek Svoboda poděkoval p. Frostovi za práci, kterou se podílel
na vybourání a přestavbě, za množství odpracovaných hodin a plynulé
zajištění všech prací.
11) Různé:
- p. starosta Frost předal ocenění Čestný člen výk. výboru p. Rackovi a
informoval o přidělení tohoto ocenění rovněž p. Prokopcovi – ze zdravot.
důvodů nepřítomen, a dále p. Pravdovi
- přivítání starosty KSH Plzeň p. Černého
- p. starosta Frost poděkoval ženám, působícím v OSH Rokycany

-

-

-

-

-
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pí Baslová, Radoňová, Frostová, Reidndlová, Boháčová a Sedláčková
a přítomným ženám předal květiny a poděkoval za jejich práci
p. Frost informoval o výroční valné hromadě v SDH Němčovice
dále p. Frost předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Zvíkovec
a Drahoňův Újezd – návrhy byly přítomnými schváleny
pí Baslová se informovala o částce, kterou odvádí OSH na SH ČMS –
toto je třeba vysvětlovat sborům: odvody na SH ČMS jsou ve stejné výši,
ale budou kráceny roční dotace o cca 50%
p. Starosta hovořil o práci s mládeží, zejména tuto oblast je třeba
podporovat a pro tuto práci směřovat nejvíce finančních prostředků
p. starosta informoval o návrhu starostky OSH Plzeň-sever pí Foldové,
aby se soutěž mladých hasičů okresů RO a PS konaly spojené na stadionu
v Rokycanech
p. Štědrý upozornil na to, že u areálu v Rokycanech není možnost
parkování. Následovala krátká diskuze k tomuto bodu, budu zvažovány
skutečnosti pro i proti (časově náročné apod.). Tato otázka bude
dořešena.
Výroční valné hromady:
p. Frost informoval o pokrytí VVH sborů členy výk. výboru, hovořil
o tom, že byl v předchozích letech zanedbáván jih okresu, je třeba
navštěvovat i tyto sbory
p. starosta KSH Černý – hovořil o zvýšení členských příspěvků, které
je nutné k chodu sekretariátu, hovořil o plánovaném snižování dotací,
tyto zásahy se tvrdě dotknou všech okresů. Uskuteční se jednání
s hejtmanem Pk ohledně možných dotací nebo grantů. Je snaha získat
finanční prostředky na plánovaný Almanach a na hasičské muzeum
ve Zbiroze (technika) a v Chotěšově (dokumenty). Hovořil o nutnosti
zlepšit soutěž PO očima dětí, zejména zlepšit na tomto úseku činnost
prevence. Bylo dohodnuto změnit systém soutěží – pořadatel soutěží
mladých hasičů bude pořádat i Plamen a dorost. Na letošní rok byly
získány pro mladé hasiče dotace z Plzeňského kraje.
P. starosta Černý rovněž poděkoval za pomoc při zajištění krajského kola
soutěže v PS.
Stručné informace z jednání VV KSH:
Plán akcí na rok 2011 je zpracován. Zlepšila se činnost revizní rady.
Byly doplněny statuty vyznamenání – stužky k ČU. Řešena spolupráce
S VPO (VPO bude prodána zaq symbolickou cenu z důvodu dluhu
Rovněž nedobytných zásob). HVP – v posledních letech vykazuje
zisky,jsou naplňovány jednotlivé fondy. Informace o hasičském bálu
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SH ČMS a dále akce Přípravky – vybráno 16 kolektivů.
V příštím roce bude řešen úsek mládeže v souvislosti se změnou

vedoucího tohoto úseku.
- na závěr p. starosta Frost poděkoval členům výkonného výboru za práci,
kterou vykonali za období od voleb a do nového roku popřál členům
i jejich rodinám vše nejlepší
- p. náměstek Svoboda poděkoval p. Frostovi za jeho práci a zejména
obrovské množství času, které své funkci věnuje
12) Návrh na usnesení
Pí Sedláčková přečetla návrh na usnesení – viz příloha tohoto zápisu.
13) Závěr

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Sedláčková Věra
Lauber Michal, Ing. Dlouhý Karel

Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 8/2010

