
                                                                Z á p i s   č. 2/2015 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 18. února 2015 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů 
 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost., který uvítal přítomné a seznámil 
s programem. Program byl přítomnými schválen. 

 
2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu – byli navrženi a schváleni: Jarmila Baslová, Ladislav 
Drobička 

 
3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 8/2014 – provést inventarizaci majetku OSH -                               úkol splněn 
- úkol č. 9/2014 – Mirosl. Frost – domluvit schůzku s Plk.Ing.Františkem 

                              Pavlasem o pronájmu sekretariátu OSH Rokycany       úkol splněn 
 

4. Čerpání rozpočtu za leden 2014 – Věra Sedláčková: 
Informovala o výši vybraných členských příspěvků v měsíci lednu, další příjmy jsou za 
prodejní materiál a provize HVP. 
Výdaje – byl uhrazen roční poplatek za zpracování účetnictví a mezd, běžné měsíční 
výdaje jsou v souladu s plánem. 

 
5. Zpráva OKRR – informoval Ing. Karel Dlouhý: 

Poslední kontrola proběhla v měsíci lednu 2015, byly kontrolovány doklady a 
hospodaření OSH za IV. čtvrtletí  2014. Vedení agendy i účetnictví jsou v pořádku.  

 
6. Zprávy z odborných rad: 

- ORM – Jarmila Baslová: na 7. března je plánována soutěž dětí v pexesu a člověče 
nezlob se v Bujesilích, 18. dubna proběhne noční soutěž dětí v Kařeze. Obě 
soutěže mají zpracována organizační zabezpečení. Na jaře letošního roku 
proběhne školení pro nové vedoucí MH, další školení bude uskutečněno na 
podzim. Okresní kolo hry Plamen bylo stanoveno na 23. května a proběhne 
v Němčovicích.  

- ORV – za nepřítomného Michala Lišku informoval Vladislav Strejc: jednání rady se 
uskuteční 27. února, na následujícím výkonném výboru bude podána zpráva. 
4. února proběhlo jednání KORV – mistrovství republiky – je třeba stanovit 
pořadatele. Uvažuje se o zdravotních prohlídkách (na sportovní soutěže) u 
sportovního lékaře. KORV nesouhlasí s jakýmikoliv zdravotními prohlídkami. 
S Plk. Bártkem – náměstkem ředitele HZS Františkem Pavlasem – byla 
projednávána odborná příprava strojníků a velitelů v jednotkách. Chybí cca 800 
proškolených, v roce 2014 bylo vyřazeno 22 jednotek z poplachového plánu (tj. 
z plánu plošného pokrytí), další budou vyřazovány v roce 2015. JPO II. a III. – 
proškolenost je 95-100%,  největší problémy jsou s JPO V, kde by měli školení 
členů provádět velitelé jednotek, kteří mnohdy nemají sami potřebné proškolení.  



Dříve existovala funkce inspektora, který připravoval velitele na školení. Vše nyní 
záleží na tom, do jaké míry budou velitelé schopní a ochotní tato školení 
provádět. Jsou snahy neustále posilovat úlohu sdružení jako podporovatele 
jednotek. Je snaha posilovat úlohu rad velitelů – velitelé mohou vznášet na HZS 
připomínky sborů.  

                    Dne 6. června 2015 proběhne krajské kolo soutěže v PS v Domažlicích.  
                    Okresní kolo soutěže se bude konat 27. června v Nevidě.  

- ORP – Marek Sýkora – jednání rady proběhne v měsíci dubnu 
POOD se bude vyhodnocovat dle časového harmonogramu v měsíci dubnu. 
 
Diskuse o konání krajského kola hry Plamen – znovu bylo potvrzeno rozhodnutí 
výkonného výboru, že krajské kolo Plamen bude v Rokycanech pořádáno dle 
plánu KSH Pk, tj. v roce 2016. Krajským soutěžím předcházejí náročná 
administrativní zajištění  akce, zajištění sociálního zázemí pro děti atd.  
Nyní je již pozdě něco zajišťovat.  

 
   

7. Starosta Frost seznámil přítomné se zněním hlášení o činnosti OSH Rokycany za rok 
2014. Hlášení bylo přítomnými schváleno. 

 
8. Příprava shromáždění delegátů sborů 21. března 2015 od 9.00 hodin v Kařeze: 

Byl ustaven přípravný výbor na přípravu SDS ve složení Miroslav Frost, Miloš 
Svoboda, Jan Pecháček, Ing. Karel Dlouhý, Věra Sedláčková.  

             V úvodu jednání proběhne hlasování o tom, zda budou volby veřejné nebo tajné.  
             Byl zpracován návrh programu shromáždění delegátů.  
             Na základě zpráv z VVH sborů bude zpracována kandidátka na složení výkonného  
             výboru. Dne 2. března se v 16.00 hodin sejde přípravný výbor, který vypracuje znění   
             pozvánky,  kandidátku na složení  výkonného výboru a další administrativní zajištění  
             shromáždění delegátů sborů.   
 

9. Různé: 
- Miloš Svoboda předložil návrhy výkonného výboru na doporučení ke schválení  

VV KSH a VV SH ČMS: 
Ferschmannn Karel – SDH Němčovice – ČU SH ČMS 
Lauber Michal – SDH Vranovice – ČU KSH 
Sazima Vladimír – SDH Mirošov – Medaile Sv. Floriána 
Sedláčková Věra – SDH Přísednice – medaile ZMZ 
Frost Miroslav – SDH Cheznovice – medaile ZMZ 
Hlasováním bylo schváleno, aby výše uvedené návrhy na vyznamenání byly 
doporučeny ke schválení VV KSH a VV SH ČMS. 

 
10.  Usnesení – návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení je přílohou tohoto 

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

účast a jednání ukončil. 
        Zapsal:                                             Věra Sedláčková 
        Ověřovatel zápisu:                        Jarmila Baslová, Ladislav Drobička 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     


