
                                                 Z á p i s   č.  2/2014 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 5. února 2014 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů 
 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a v úvodu jednání  
popřál členům výkonného výboru, kteří mají v tomto měsíci jmeniny nebo životní 
jubilea. Dále seznámil s programem – k program nebylo připomínek. 

 
2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková. 

Ověřovatelé zápisu  – byli navrženi a schváleni Ing. Dlouhý Karel a Svoboda Miloš 
 

3. Kontrola usnesení: 
16/13 – zakoupení překážek z dotace Pk od firmy Knězek                 - úkol splněn 
17/13 – připravit vnitřní směrnice OSH o kontrolním systému OSH – úkol splněn 

 
4. Zpráva OKRR – Ing. Dlouhý: 

V závěru měsíce prosince byla provedena inventura majetku OSH- fyzický stav 
souhlasí s položkami v inventárním seznamu. V loňském roce nebyly vyřazovány 
žádné předměty. Byly zkontrolovány i překážky na soutěže v požárním sportu, 
uskladněné ve Zbiroze – bez závad.  
Dále počátkem ledna 2014 byla provedena revize hospodaření OSH za IV. čtvrtletí 
2013 – kontrola pokladny, faktur a pohybu na bankovním účtu. Nebyl shledáno závad. 
Bylo rovněž zkontrolováno vyúčtování dotací: z MŠMT dotace na provoz sekretariátu 
a na mzdy a z Pk dotace na činnost s mladými hasiči. Předložené doklady jsou 
v souladu s požadavky na vyúčtování dotací. 

 
5. Čerpání rozpočtu za leden 2014 – informovala Věra Sedláčková: 

Informovala o příjmu za členské příspěvky – dosud nezaplatilo 16 sborů, další příjmy 
jsou v lednu pouze za prodejní materiál a provizi HVP. Výdaje jsou rovněž v souladu 
s plánem, z položky různé se proplácelo zhotovení loga Pk. Bude navýšena částka 
výdajů za blahopřání členům k jubileím – jsou zhotovována dekorativnější  přání – 
barevná a na tuhém papíře, jejich hodnota se spolu s poštovným promítne do této 
výdajové položky.  

 
6. Zprávy z odborných rad: 

ORV – Michal Liška: jednání rady se uskuteční 24. února, připravované body: 
školení Hasič III. proběhne 7. března, přihlášky je třeba odeslat do 28. února.Porota u 
zkoušek zůstane stejná jako v předchozím roce.  
Okresní kolo soutěže v požárním sportu – termín stanoven na 7. června, kdy je však 
zároveň i krajské kolo soutěže. Bude problém  poslat na krajskou soutěž rozhodčí 
z okresu Rokycany. Rovněž je problém obsadit krajskou soutěž, když účastníci jsou 
vítězové okresního kola, které se pořádá tentýž den. A k tomu musí ještě předcházet 
okrskové soutěže.  
P. Pecháček navrhl ponechat termín okresního kola soutěže s tím, že účast na krajském 
kole bude obročná – vítěz okresního kola PS 2014 se zúčastní krajského kola 2015. 
Soutěžící by však ztratili motivaci, jde zde i o prestiž a na letošní krajské kolo by 
museli být osloveni vítězové loňské soutěže a letošní vítězové čekat na účast v kraji až 
do příštího roku.  
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Michal Liška – pokusí se problém vyřešit ještě na jednání ORV.  
Místo konání okresního kola bude stanoveno pro proběhnutí VVH, prozatím připadají 
v úvahu SDH Kornatice nebo SDH Němčovice.  
V termín u 15. a 16. února 2014 se uskuteční seminář vedoucích ORV a KRV, kterého 
se zúčastní Michal Liška. Protože se nepodařilo spojit jízdu s účastníky z Pj, bylo 
navrženo a schváleno, aby bylo Michalu Liškovi proplaceno cestovné.  

- ORM – Jarmila Baslová:  22. února proběhne v DDM Rokycany soutěž dětí ve hře  
Člověče nezlob se, začátek od 8.30 hod., pravidla stejná jako v předchozím roce. 
Přihlášky je nutné odeslat do 17. února 2014.  
Další soutěže je pexeso, které proběhne 8. dubna ve stupně v Prokopcovně. Přihlášky 
je nutné odeslat rovněž do 17. února 2014.  

             12. dubna proběhne noční soutěž MH – Strašice. Pí Baslová vyzvala přítomné  
             k pomoci na těchto soutěžích jako rozhodčí.  
             Dále informovala o  celorepublikové poradě vedoucích ORM  dne 12. dubna 
             v Přibyslavi – zúčastní se Jarmila Baslová (+ Vídršperková+Hofman) – za Rokycany 
             bude hrazena třetina jízdného.  
             Starosta Frost hovořil o noční soutěži ve Strašicích -   byla projednávána i na  
             VVH ve Strašicích, byly upřesňovány podmínky soutěže, např. občerstvení, bude 
             spolupracováno i s místní policií. Zdravotník soutěže Jiří Paleček, příp. Jan 
             Pecháček ml.  
             Okresní kolo hry Plamen – termín byl stanoven na 17. května 2014, místo konání 
             Lhota pod Radčem.  

- ORP- Marek Sýkora: 27. listopadu 2013 se konala KRP, seznámen í s vedoucím 
KRP p. Květoněm a s Ing. Majerem, předávání zkušeností.  
Soutěž POOD – kontakt s HZS Rokycany s cílem obeslat na tuto soutěž co nejvíce 
mateřských i základních škol.  
V druhé polovině  letošního roku proběhne školení preventistů, starostové sborů byli 
informováni na shromáždění starostů.  
Další jednání ORV  proběhne v měsíci dubnu, zpráva bude podána na následujícím 
výkonném výboru.  
Starosta Frost uvedl, že Marek Sýkora založil v Příkosicích modelářský kroužek, kde 
pracuje s dětmi, a je zde možnost získat je i pro hasičské akce.  
V souvislosti s jednáními odborných rad na úrovni kraje uvedl Ing. Dlouhý, že   sídlo 
KSH je sice dočasně na adrese HVP, tj. Purkyňova 27 , ale jednání odborných rad se 
uskutečňuje v Jetelové ulici.  

 
7. Hodnocení výročních valných hromad sborů a okrsků: 
- starosta Frost:   
      Zúčastnil se  29.11. 2013 VVH na Vitince, trvala cca půl hodiny, byly projednány  
      pouze nutné záležitosti. 
      27.12. VVH v Cheznovicích – hovořil Miloš Svoboda – jednání proběhlo na velmi 
      dobré úrovni, jako v předchozích letech. 
       27.12. VVH v Němčovicích – je zde dobrá spolupráce s obecním úřadem a bohatá  
      společenská i kulturní činnost.  
      VVH v Drahoňově Újezdě – přednesené zprávy byly velice kvalitní, ve sboru je  
      dobrá činnost zásahové jednotky. P. Brabcovi z tohoto sboru byl předán titul 
      zasloužilý hasič, protože se pro nemoc nemohl zúčastnit slavnostního předávání 
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      v Přibyslavi. 
      VVH ve Skořicích proběhla 5. ledna, sbor má dobrou spolupráci s obecním úřadem 
      a dobrou kulturní i společenskou činnost 
      9. ledna VVH v Bušovicích – velice dobře vedená valná hromada, rovněž dobrá 
      spolupráce místních hasičů s obecním úřadem, velmi dobře zde pracuje výjezdová 
      jednotka, sbor má bohatou kulturní i společenskou činnost.  
- p. Pařízek hovořil o VVH Přívětice – sbor má dobrou činnost, ale bohužel přestala  

práce s mládeží.  
VVH Hlohovičky – zde byl zvolen nový starosta sboru. 
Dále pokračoval v informacích starosta Frost: 
10. ledna VVH v Kařeze – zde se měnil celý výbor sboru. Sbor bohužel nenahlásil 
výjezdy při povodních a  ztratil tudíž nárok na dotace, určené k těmto událostem. 
Starosta OSH poděkoval při této příležitosti starostovi obce Kařez za bezplatné 
propůjčování místní Sokolovny na shromáždění hasičů. 
P. Svoboda hovořil o sboru ve Lhotě pod Radčem – rovněž nedostali dotace na 
zásahy při povodních z důvodu nenahlášení výjezdové jednotky na HZS.  
VVH Dobřív – přítomni Ing. Dlouhý  Jarmila Baslová  - schůze byla vedena  
v sousedském duchu, ale náležitosti jednání byly splněny. Dobrá spolupráce 
s místním obecním úřadem.  
Okrsek Mirošov – výroční zprávy byly na velmi dobré úrovni, dobrá spolupráce 
s obecním úřadem a rovněž dobrá práce výjezdní jednotky sboru. Na valné hromadě 
byla velká účast okrsku, je zde hojná kulturní i společenská činnost, starosta OSH 
poděkoval tomuto okrsku za dobrou práci. V tomto okrsku bylo jednáno o odstoupení 
Michala Lišky z funkce velitele výjezdové jednotky, p. Liška však po upřesnění a 
zejména rozdělení povinností v této funkci posléze zůstal. 
Strašice – zde je rovněž velmi dobrá práce výjezdové jednotky a také dobrá práce 
s mladými hasiči. Na VVH byla projednávána i noční soutěž MH.  
SDH Lhota pod Radčem – zde velice dobře pracuje starosta sboru, který zpracoval i 
přednesl veškeré zprávy. Dobrá práce s mladými hasiči. Starosta Frost zde poděkoval 
za dobrou spolupráci s OSH i za práci s mládeží.  
SDH Trokavec – dobrá činnost sboru, ale všechno si sbor musí financovat z vlastních 
zdrojů. 

             Štítov – bylo předáváno ocenění členům, starosta OSH poděkoval okrsku za dobrou  
             spolupráci s OSH.  
             Příkosice – účast Jarmila Baslová – poděkovala sboru za dobrou činnost v oblasti 
             práce s mládeží. Sbor má proškolené dva vedoucí MH. 
             Volduchy – účast Jan Pecháček – uvolnění funkce velitele. Velice zdařilá kulturní  
             vložka.  
             Bujesily – účast Ladislav Drobička – dobře zpracovaná VVH se všemi náležitostmi. 
             Dobřív – účast Ing. Dlouhý –schůze ze zúčastnili i příslušníci místního Sokola, dobrá  
             úroveň příspěvků i celého jednání. 
             Břasy – účast Jarmila Baslová – řešily se oslavy 140. výročí založení sboru. 
             Zprávy byly přednášeny profesionálním moderátorem. 
             Miloš Svoboda se zúčastnil VVH ve sborech Třebnuška, Týček, Líšká, Plískov – 
             VVH se oproti předchozím letům podstatně zlepšily, jednání splňují všechny  
             náležitosti. V SDH Plískov bylo jednáno o výjezdové jednotce – zůstane zachována. 
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            SDH Holoubkov a Mýto – účast Ladislav Drobička – bylo zde řešeno, co sbory  
            zakoupí z dotace. SDH Holoubkov hodlá zrušit trambus, plánuje se předělávání 
            budov. Ladislav Drobička informoval o tom, že bude skládat zkoušky 
            v odbornosti strojník. 

   - Vladimír Sazima – účast na VVH Borovno (Pj)velice zdařilé zasedání, většina občanů 
zde jsou hasiči, účastňují se i soutěží okrsku Mirošov a byla dohodnuta i další 
spolupráce.. 

- Jan Pecháček – účast na VVH Liblín -  dobrá úroveň, dále na SDH Kříše, kde je  
byla VVH velmi dobře zorganizovaná a sbor má velmi dobrou  práci s mládeží. 
SDH Volduchy – neshoda názorů některých zúčastněných členů. 

- Ladislav Král – okrsková VVH se bude teprve  teprve konat, odložená i VVH v 
v Podmoklech. Dále SDH Chlum – poměrně narychlo uspořádaná VVH. Valná 
hromada proběhla rovněž ve Zvíkovci a v Mlečicích. SDH Terešov VVH 
neuspořádal.  

      
8. Příprava 1. shromáždění představitelů SDH 2014: 

Předběžně byl navržen termín 15. března od 9.00 hodin, místo konání Mirošov. 
Občerstvení hradí OSH. Okrskoví starostové vyzvou starosty sborů, aby si připravili 
záležitosti k projednávání.  

 
9. Seznámení s vnitřními směrnicemi OSH: 

V rámci vyúčtování dotací z Pk byly vypracovány vnitrní směrnice OSH Rokycany, 
které řeší účetní kontrolu a evidenci majetku OSH Rokycany. Byly vyhotoveny i 
podpisové vzory a průvodní listy k fakturám. Přítomní byli s těmito materiály 
podrobně seznámeni.  

 
10. Informace z mimořádného zasedání KSH – starosta Frost: 

Na tomto jednání bylo odvoláno celé vedení KSH. Předsedající však ani nepřivítal 
hosty – členy SH ČMS a rovněž zápis z předchozího jednání nebyl vyhotoven ve 
stanoveném termínu.  
Protože se v loňském roce poměrně dlouho řešilo proplacení cestovného rozhodčím a 
účastníkům krajských soutěží, bylo navrženo, aby cestovné bylo vypláceno přímo na 
soutěžích.  
Byla řešena autodoprava KSH. 
Exponáty v Chotěšově – nejsou vyhotoveny příslušné smlouvy na vystavované 
exponáty. 
Ples SH ČMS – výdaje činily 180.000 Kč, financovalo SH ČMS.  
Měly být nafoceny historické prapory sborů, Almanach však bud zpracován pouze pro 
potřeby Pj.  
Dále informace  o změně odesílání pošty na KSH -  změna adresy. 
Příští jednání proběhne v Tachově. 

 
11. Různé, diskuze: 
- Jan Pecháček – upozornil na to, že SDH Kříše žádá ocenění pro své členy, kteří však 

nemají evidovány předchozí vyznamenání. 
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12. Usnesení: 
      Miloš  Svoboda přečetl návrh na usnesení. 
      Usnesení bylo přítomnými schváleno a je přílohou tohoto zápisu. 
 
13. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast 
      a jednání ukončil. 
 
 
 
 
Zapsal:                         Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Karel Dlouhý 
                                      Miloš Svoboda 
 
 

       
 

              
        
 
          

 
 

 


