
                                                           Zápis č. 2/2011 
 
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany ze dne 9. února 2011 
 

1) Zahájení 
          Starosta Frost uvítal přítomné a zejména hosta – ředitele HZS 

Rokycany p. Špelinu, který byl na jednání pozvaný u příležitosti prvního 
zasedání výk. výboru v nové zasedací síni OSH Rokycany. 
Zejména mu poděkoval za pomoc a spolupráci  při rekonstrukci nové 
zasedací síně. P. Špelina hodnotil provedení úprav zasedací místnosti 
velice kladně. 

   
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:   

Zapisovatel – navržena pí Sedláčková. 
Ověřovatelé zápisu – p. Svoboda a p. Strejc. Návrhy byly přítomnými 
schváleny. 

 
3) Kontrola usnesení – 

provedl  starosta OSH  Frost, na předchozím jednání nebyly uloženy 
žádné úkoly. Starosta rovněž zhodnotil výjezdní zasedání výkonného 
výboru v měsíci prosinci 2010 v Kařeze. 

 
4) Čerpání rozpočtu za měsíc leden 2011 – 

informovala pí Sedláčková: hovořila k jednotlivým položkám příjmů a 
výdajů a zejména upozornila na neplatiče členských příspěvků – 
tyto sbory jsou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů kontaktovány. 
Problém se SDH Újezd u Radnic – bude kontaktován místní obecní úřad. 

          Starosta Frost dále informoval o jednání se starostou obce Klabava 
ohledně další existence SDH Klabava. 
Návrh úsporných opatření v hospodaření OSH – poplatky za internet a 
telefon. Pan Štědrý připravil nabídku provozu internetu za cca 350,- Kč 
měsíčně, dále informoval o možnosti zřízení internetového telefonu, kde 
se platí pouze provolané minuty. Tyto nabízené možnosti budou 
prověřeny a do dalšího zasedání výkonného výboru podá pí Sedláčková 
informaci o učiněných opatřeních. 

 
5) Zpráva OKRR včetně zprávy o provedených inventurách - 

pí Radoňová informovala o revizi hospodaření OSH: proběhla bez závad, 
chyběl pouze podpis na výdaj. dokladu – bylo doplněno. 
Rovněž byla řešena úhrada členských příspěvků se zaměřením na 
neplatící sbory – neplatiči budou písemně kontaktováni. 
Inventura majetku OSH rovněž proběhla bez závad, fyzický stav souhlasil 
s předloženými inventárními soupisy. 
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Kontrola dotací MŠMT a MV –ve vyúčtování dětských letních 
táborů bylo třeba doplnit některé údaje u daňových dokladů. 
Pí Radoňová poděkovala členům revizní rady za celoroční činnost. 
V této souvislosti upozornila na to, že členka RR pí Reindlová se  
v loňském roce ani jednou nezúčastnila jednání revizní rady – pracovní 
důvody. Proto podala návrh, aby do revizní rady byl přijat člen, který 
se může zúčastňovat plánovaných jednání a kontrol. 
Dále pí Radoňová podala zprávu o kontrole zápisů z jednání odborných 
rad – zápisy jsou vedeny ze všech jednání a zveřejňovány na webových 
stránkách OSH Rokycany, možná není třeba vést je duplicitně ještě 
v tištěné podobě. 

   
6) Zhodnocení výročních valných hromad SDH a okrsků: 

- starosta Frost informoval o VVH, které navštívil. Jednání na VVH 
bylo velice kvalitní, i když  mnohde pracuje nově zvolený výkonný 
výbor, který ještě nemá s touto prací zkušenosti. Ideálním řešením 
je spolupráce sboru s obcí.  

- p. Pecháček – účast na  VVH Volduchy, okrsek Kříše, Břasy, 
Vranovice – i zde VVH na dobré úrovni. Lhotka u Radnic – tento 
sbor má  poměrně hodně aktivit, je však třeba s nimi seznámit 
veřejnost 

- p. Strejc – informace o VVH okrsku – nebyly problémy se 
zvýšením členských příspěvků. P. Strejc upozornil na důležitost 
předávání informací z OSH na sbory a okrsky formou webových 
stránek 

- p. Sazima – VVH okrsku Příkosice, Skořice – rovněž dobrá úroveň. 
SDH Štítov – pořádání místních soutěží. 

 -  starosta Frost hovořil o tom, že v příštím období je třeba zúčastnit se   
    VVH těch sborů, u kterých letos nebyl zástupce VV 
- p. Svoboda – zvýšení členských příspěvků bylo ve sborech přijato 

většinou s pochopením situace s výjimkou několika sborů, které ale 
i přes námitky členské příspěvky uhradily.  
Dále informace o ostatních VVH okrsku Zbiroh – vcelku byly na 
lepší úrovni, než v předchozím roce.  

- p. Dongres rovněž informoval VVH sborů, které navštívil,  
v některých byly také připomínky ke zvýšení členských příspěvků 

- starosta Frost -  zpráva z okrsků: některé pracují na velmi dobré 
úrovni. Ostatní okrsky v některých případech fungují méně nebo 
z okrsku pracují jenom některé sbory, je třeba se touto 
problematikou zabývat 
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- p. Strejc – je třeba vypracovat oficiální návrha na sloučení nebo  

přesuny v některých okrscích s cílem zlepšení celkové činnosti 
 

7) Zprávy z odborných rad: 
- pí Baslová – 16. dubna bude uspořádána noční okresní soutěž dětí. 

Vyzvala výk. výbor o pomoc při organizaci této soutěže, jejím 
zveřejnění apod. Dále pí Baslová přečetla plán práce ORM  
na rok 2011 

- starosta Frost seznámil s termíny a místy konání  krajských soutěží  
v letošním roce 

- p. Vaindl informoval o činnnosti ORP v loňském roce a seznámil 
s plánem činnosti na rok 2011. V roce 2010 se uskutečnilo jednání 
rady na jaře a na podzim. Konstatoval, že v obcích ubývají 
požární kontroly objektů a domů 

- p. Dongres – hovořil o činnosti ORV v roce 2010 a seznámil  
s plánem činnosti na rok 2011. Jednání rady bylo uskutečňováno 
na HZS Rokycany, ale v letošním roce již bude v zasedací místnosti  
OSH Rokycany 

- p. Strejc – rada pro ochranu obyvatelstva – jsou očekávány další 
informace o školeních a činnosti KOROO a rovněž konečně 
navázání spolupráce s HZS Pk v této oblasti jak přislíbil plk. 
Pavlas, ředitel HZS Pk. Ochrana obyvatel v našem OSH byla 
připojena k činnosti rady prevence. Byla vydána publikace pro 
krizové situace „Co dělat…“– možnost stáhnutí z web. stránek 
OSH Rokycany – vhodné i pro obecní úřady. 
 

8) Různé: 
- starosta Frost předložil žádosti o vyznamenání SDH Zbiroh, 

Volduchy, okrsek Bujesily 
- zkoušky RI    18.-20. března 2011 v Přibyslavi – přihlášen p. Frost, 

Pecháček, Drobička, přihlášeným již byly potvrzeny žádosti. Byl 
podán návrh, aby cestovné a pobyt byly hrazeny z prostředků OSH 
Rokycany. Návrh byl přítomnými schválen. 
Stravné si účastníci školení uhradí z vlastních prostředků.  

- starosta Frost informoval o prodeji VPO, prodána za symbolickou 
cenu  1 Kč firmě Novoplast Kladno, která převzala veškeré 
pohledávky VPO. Pro VPO se hledají nové prostory. 

- informace o přidělení plesu SH ČMS v roce 2013 – přidělen KSH 
Plzeň 
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- starosta Frost informoval o problémech v SDH Trokavec. Předložené  
  problémy jsou však výhradně v kompetenci sboru. V souladu se Stanovami 
  SH ČMS bude vypracována odpověď sboru v Trokavci. Bylo rovněž  
  dporučeno, aby sbor svolal jednání za přítomnosti členů výk. výboru 
  OSH Rokycany a seznámil členy výk. výboru v problematikou 
  v SDH Trokavec 
- starosta Frost informoval o odstoupení z funkce člena výk. výboru p. Hrubce - 
  SDH Osek. Odstoupení dosud nebylo doloženo písemně. Je třeba požádat 
  okrsek, do něhož SDH Osek patří, aby žádost o odstoupení předložil v písemné  
  podobě. 
- dalším bodem jednání byla žádost p. Pařízka o uvolnění z funcke vedoucího 
  aktivu Zasloužilých hasičů ze zdravotních důvodů 
- starosta Frost informoval o návštěvě starosty obecního úřadu Smědčice- 
   uvažováno o zrušení sboru 
- p. Strejc – nutnost trvalé propagace webových sttránek členy VV, mimo jiné 
  je třeba průběžně doplňovat kalendář jednotlivých akcí každým sborem – 
  stačí registrace na webových stránkách 
- vznik Českého svazu požárního sportu (vč. web. stránek) 
- vznikla UOR požárního sportu (vede p. Aulický). V Plzeňském kraji se 
  rovněž uvažuje o zřízení Krajské odborné rady požárního sportu. Řeší 
  Robert Kučera – vedoucí ORV. 
- SDH Kornatice bude s největší pravděpodobností opět na jaře pořádat  
  tréninkové soustředění pro požární sport. Pokud budou zájemci z jiných 
  SDH, mohou se přihlásit. Jinak proběhne pouze interně v rámci SDH Kornatice 
- 6. 8. 2011 oslavy 75 let založení SDH Kornatice 
- 14.8. 2011 Brdská liga – pořadatelem Kornatice 
- rozlišení čestných a činných funkcionářů OSH a SDH: bylo navrženo, aby 
  součástí předání ocenění byly i klopové odznaky dle stejnokrojového  
  předpisu. Je třeba viditelně odlišovat čestné funkcionáře nosící čestné 
  funkční označení od výkonných funkcionářů. Mezi členskou základnou 
  jinak vznikají nejasnosti, na koho se obracet s připomínkami, žádostmi  
  a návrhy. 
 

9) Návrh na usnesení 
Byl přečten návrh na usnesení – viz příloha tohoto zápisu – přítomnými 
schváleno. 

    10) Závěr 
    Zapsal:                          Sedláčková Věra 
    Ověřovatelé zápisu:     Svoboda Miloš, Strejc Vladislav 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 2/2011 
 


