
Z á p i s   VV č. 4/2018 

 

z jednání  výkonného výboru OSH Rokycany dne 6. června 2018 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 9 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné  a seznámil 

s programem. K programu nebylo připomínek. M. Frost rovněž poděkoval za zajištění 

výjezdního zasedání , které se konalo 4. května v Darové. 

 

2. Volba zapisovatele                -  byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu    -  byli navrženi a schváleni Miloš Svoboda a Marek Sýkora 

  

3. Kontrola usnesení: 

    - úkol č. 3/2018 – upravit propozice PS v Nevidě   2.6. 2018             - úkol splněn                          

     - úkol č. 4/2018 – zajistit noční soutěž MH v Kařeze 28.4. 2018    - úkol splněn 

           - úkol č. 5/2018 – zajistit 10 členů do tech. čety na KK PS v Plzni 23.6. 

 

K úkolu č. 5/2018:  

Starosta OSH oslovil SDH Kříše a SDH Vranovice, bude jednáno ještě s SDH Skořice, 

Mýto a Mirošov. Je třeba zajistit časomíru (na požární útoky) včetně obsluhy a dále 

zajistit 2 cisterny. V pátek odpoledne před soutěží bude v cca 17.00 hodin příprava 

soutěže a v sobotu přemísťování. Zajištění vody – sobota.  

Následovala diskuse k zajištění potřebného počtu osob – je třeba zajistit ještě 4 – 5 

osob a cisternu s vodou. Po dojezdu cisterny by mohla osádka cisterny pomoci 

v technické četě.  

Tento úkol je dosud v jednání. 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – květen 2018  – informovala Věra Sedláčková: 

V rozpočtu od počátku roku nejsou výrazné odchylky. V příjmech jsou převyšovány 

příspěvky mladých hasičů, výdaje – bylo proúčtováno okresní kolo soutěže v PS, je 

třeba zakoupit tonery do tiskárny na soutěže (cca 4.700 Kč). Pokud by se tato položka 

proúčtovala do okresního kola PS, byl by rozpočet překročen, ale je možnost zakoupit 

tonery z dotací Pk – tato možnost bude využita.  

 

5. Zprávy z odborných rad: 

- ORP – Marek Sýkora:  bude uspořádána propagační schůzka informativního 

charakteru, zorganizovaná pro nové preventisty  (článek na webových stránkách 

OSH). Předpokládaný termín je září 2018. Po této schůzce bude následovat 

odborné proškolení preventistů, které zajistí HZS Rokycany.  

Marek Sýkora podal informaci o soutěži PO očima dětí – výtvarné práce dětí byly 

vyhodnoceny a vítězné výkresy v termínu odeslány na KSH Plzeň do krajského 

kola soutěže. 
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- ORM – za nepřítomnou Jarmilu Baslovou hovořil Miloš Svoboda: 

Jednání rady proběhlo 6. června. Bylo zhodnoceno okresní kolo hry Plamen. 

R. Franta – bylo by dobré používat dva přetlakové ventily (pro 2 kádě), může se 

použít přetlakový ventil na PS (po příslušném nastavení). Podal návrh na 

zakoupení gumové podložky, aby u překážek nebyla voda. M. Frost – ve skladu 

v Mirošově je koberec na požární sport.  

M. Svoboda informoval o tom, že vedoucí ORM Jarmila Baslová chce ze 

zdravotních  důvodů ukončit svoji činnost v této funkci. Navrhl výkonnému výboru 

oslovit Ladislava Brandtnerta (SDH Mirošov), který pracuje s dětmi, s činností rady 

je obeznámen a byl by schopný vykonávat tuto funkci. S L. Brandtnerem bude 

jednáno. 

 

6. Diskuse, různé: 

 

Zhodnocení okresního kola soutěže v PS: 

Miroslav Frost: soutěž se konala v sobotu 2. června v Nevidě, technické zázemí, 

organizace pořádajícího SDH Nevid i občerstvení bylo jako vždy na vysoké úrovni. 

Organizátorům soutěže bylo poděkováno i v místním tisku. 

Pro urychlení soutěže by bylo třeba více rozhodčích. 

             Termín okresního kola soutěže v PS v roce 2019 je 1. června (pro informaci termín  

              okresního kola hry Plamen v roce 2019 je 11. května).  

 

GDPR (souhlas se zpracováním osobních údajů – informoval Miroslav Frost a Věra 

Sedláčková: 

Z důvodu plnění obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je nutné, aby 

všichni členové sborů vyplnili znovu přihlášku, jejíž přílohou je souhlas se 

zpracováním osobních údajů.  Jedná se o cca 2.500 listin, které budou předány 

starostům sborů se žádostí o zajištění jejich vyplnění a předání na OSH.  

Informace byla zveřejněna na webových stránkách OSH a tiskopisy těchto dokumentů 

budou přeposílány na sbory i v mailech.  
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7. Usnesení: 

Výkonný výbor dne 6. června 2018 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Miloše Svobodu a Marka Sýkoru 

c) Čerpání rozpočtu za leden – květen 2018 

d) Oslovit Vladimíra Brandtnera – SDH Mirošov – obsazení funkce vedoucí 

ORM na OSH Rokycany 

e) Termín okresního kola PS v roce 2019:  1. června 2019 

f) Termín okresního kola hry Plamen v roce 2019: 11. května 2019 

 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ: 

-        žádost Jarmily Baslové  o uvolnění z funkce vedoucí ORM 

-        zhodnocení okresního kola soutěže v PS 

-        Informace o GDPR 

 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 6/2018 -  zajistit 10 členů tech.čety na KK PS 23.6. 2018 v Plzni a zapůjčit  

                             časomíru na pož.útoky                                  Zodpovídá: L. Drobička 

 

- úkol č. 7/2018 – jednat s L. Brandtnerem o převzetí funkce ved.ORM 

                                                                                                        Zodpovídá: M. Svoboda 

 

 

Pro: 9                                                        Proti: 0                                                  Zdržel se: 0 

 

 

 

8. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za 

účast.  

 

 

 

Zapsal:                              Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:       Miloš Svoboda 

                                           Marek Sýkora 

 


