Z á p i s č. 7/2010
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 10. listopadu 2010
1) Zahájení
P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem. Program byl
přítomnými schválen.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelka:
Sedláčková Věra
Ověřovatelé zápisu: Baslová Jarmila, Pecháček Jan
Přítomnými schváleno.
3) Kontrola úkolů
1/10 – dořešit osobní návštěvu v SDH Klabava – odeslány doporučené dopisy
s výzvou, aby se členové dostavili na dnešní jednání, na vědomí
obecní úřad Klabava
4) Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2010
Informovala pí Sedláčková: přečetla jednotlivé položky rozpočtu a zejména
zdůvodnila odchylky od stanoveného plánu. Největší překročení je u soutěže
mladých hasičů Plamen z důvodu poskytnutí další dotace od Plzeňského
kraje, kde je podmínkou vložení vlastních zdrojů
5) Zpráva okresní kontrolní a revizní rady
Informovala pí Radoňová: V měsíci listopadu byla provedena revize na
sekretariátu OSH – v hospodaření a vedení účetnictví nebylo shledáno závad.
Informace z ÚKRR – plánovaná kontrola z ÚKRR na sekretariátu OSH
Rokycany počátkem příštího roku. Je třeba ověřit vyúčtování poskytnutých
dotací a rovněž práci odborných rad- zejména vedení zápisů apod.
Dále byl jednáno: jediným neplatičem členských příspěvků je SDH Klabava,
Bylo navržen vyřazení tohoto sboru z evidence SDH, tento návrh přítomní
schválili a bude předložen ke schválení shromáždění představitelů sborů.
K vyřazení sboru následovala diskuze, je třeba shromáždit všechny materiály
a podklady, rovněž bylo provedeno ověření postupu v souladu se Stanovami
SH ČMS.
6) Zhodnocení okresního kola hry Plamen:
Pí Baslová poděkovala všem členům, kteří se podíleli na přípravě soutěže.
Průběh soutěže bez problémů, organizace soutěže bez závad. Okresní kolo
Plamen – zahajovací sraz bude hodnocen i na následném zasedání rady
mládeže.
P. Drobička – rovněž vysoce hodnotil tuto soutěž, poděkování pí Baslové.
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P. starosta Frost navrhl, aby podzimní kola hry Plamen proběhla již v měsíci
září zejména z důvodu příznivějšího počasí.
Pí Baslová dále informovala o čerpání dotací pro sbory s mladými hasiči –
dotace byly dočerpány a rovněž byly proúčtovány letní tábory MH.
P. Frost – bylo by vhodné zakoupit dětem tunel a rovněž nádrž, která by
mohla být využívána i dospělými soutěžícími.
7) Plán rozpočtu OSH na rok 2011:
P. starosta Frost upozornil na to, že je nutné navýšení členského
příspěvku minimálně o 20,- Kč na člena, protože v příštím roce budu
kráceny dotace minimálně o 50%.
Pí Sedláčková seznámila s návrhem plánu rozpočtu pro rok 2011 a
zejména zdůvodnila výši položek, které mohou být upravovány.
Přítomní schválili navýšení členských příspěvků o nejméně 20,- Kč
na člena a návrh plánu rozpočtu OSH Rokycany na rok 2011 a doporučili
ke schválení na shromáždění představitelů sborů.
8) Jmenování inventarizační komise:
P. starosta Frost jmenoval inventarizační komisi ve složení:
Předsedkyně pí Radoňová Božena
Členové: Dongres Jan, Baslová Jarmila, Ing. Dlouhý Karel
9) Příprava shromáždění představitelů sborů:
Hovořil p. Svoboda: bylo upřesěno, ke kterým bodům bude kdo hovořit:
- zahájení a vedení shromáždění – p. Svoboda, návrh programu
- volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu – p. Pecháček
- zapisovatelka – navržena pí Veronika Hodaňová
- ověřovatelé zápisu – p. Strejc + 1
- mandátová komise – p. Knot (SDH Třebnuška) + 2
- návrhová komise – p. Král + 2
- kontrola usnesení – p. Svoboda
- zpráva mandátové komise
- zpráva o činnosti okresního sdružení – p.starosta Frost
- představení nových členů výkonného výboru
- zpráva o čerpání rozpočtu za leden říjen 2010 – pí Sedláčková
- diskuze
- návrh na usnesení – p. Král
- občerstvení: oběd + káva
Dále p. Svoboda seznámil s předběžným návrhem na usnesení, bude
Případně doplněno o body, vyplývající z jednání
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10)Informace ze shromáždění starostů OSH:
Hovořil p. starosta Frost:
- před shromážděním schůzka výkonného výboru s cílem zejména
připravit průběh shromáždění, řešeny organizační otázky, ustaven
vedoucí klubu zasloužilých hasičů, hodnoceno mistrovství ČR,
dále informace o tom, že výjezdní zasedání VV SH ČMS se mohou
konat v různých okresech.
28.10. zasedání starostů OSH v Přibyslavi, projednáván IV. Sjezd
SH ČMS a jeho závěry, výzva všem přítomným, aby hasiči
pracovali jako jednotný celek. Poděkování členům, kteří se
zúčastnili zásahových prací na povodních, kladně hodnoceno
celorepublikové kolo hry Plamen. Připomenut jubilejní rok založení
HVP a založení prvního hasičského sboru. Projednáno hospodaření
SH ČMS k 1.10. 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011. Projednáváno
zajištění VVH, zejména zařazování informací ze IV. Sjezdu SH
ČMS (VVH by měly proběhnout do 31.1.2011, okrsky do
28.2.2011. Seznámení s movitým majetkem SH ČMS.
Informace o schválení návrhu na stužky k čestným uznáním.
Dále p. Frost hovořil o tom, že okres Rokycany nemá vůči
SH ČMS žádné dluhy ani pohledávky, vše je hrazeno včas
v daných termínech.
11)Různé
- pí Sedláčková informovala o poruše tiskárny (multifunkč.zařízení),
nákladná oprava ve výši cca 3.500 Kč. Byl podán návrh na
zakoupení nového multifunkčního zařízení – schváleno zakoupení
do výše 8.000 Kč
- p. Starosta Frost navrhl odeslání děkovného dopisu OÚ Hlohovce
za dlouholeté skladování překážek – majetku OSH Rokycany,
přítomnými schváleno
- byl stanoven termín výjezdního zasedání výkonného výboru OSH
Rokycany: 17. prosince 2010 od 10.00 hod. v Pařeze – přítomnými
schváleno
- informace o petici – část výnosu z pojišťoven ve prospěch hasičů
- dále bylo hovořeno o aktivu zasloužilých hasičů
- p. starosta Frost informoval o akci na zámku Kozel – výročí
10 let vzniku IZS, byla předána pamětní medaile
- p. Svoboda předložil žádosti o vyznamenání: SDH Němčovice,
Kornatice, Bujesily. Žádosti byly přítomnými schváleny.
- pí Sedláčková informovala o návštěvě lékaře ve středu 1.12.,
bude zveřejněno na w-stránkách a sekretariát bude otevřen
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v úterý 30. listopadu
12)Návrh na usnesení
Přečetla pí Sedláčková, viz příloha tohoto zápisu.
13)Závěr

Zapsal:
Sedláčková Věra
Ověřovatelé zápisu: Baslová Jarmila, Pecháček Jan

