
                                                                         Z á p i s   č. 2/2016 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 10. února 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů 

 

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

přítomnými schválen. 

 

2. Volba zapisovatele:                  byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu:      byl navržen a schválen Ladislav Král a Ladislav Drobička 

 

3. Kontrola usnesení: z předchozího jednání výkonného výboru v lednu 2016  nevyplynuly 

žádné úkoly, pouze byly schváleny inventury 2015 

 

4. Čerpání rozpočtu – informovala Věra Sedláčková: 

Rok 2015 – příjmy byly překročeny v položce členské příspěvky, provize HVP a rovněž výše 

přidělených dotací překračovala plán rozpočtu. V důsledku toho se zvýšily i výdaje u položek 

dotací MŠMT, zejména v položce školení vedoucích HH. Výdaje byly překročeny i u 

prodejního materiálu. 

Leden 2016 – z jednorázových ročních položek byl uhrazen poplatek za zpracování účetnictví 

a mezd, příjmy a výdaje jsou v souladu s plánem. 

 

5. Zprávy z odborných rad:  

- ORR – Michal Liška: jednání rady proběhne 17. února. Informoval o registraci velitelů 

v rámci programu evidence SDH. Rozdělení okrsků – je stále v řešení.  

Odborný seminář vedoucích OOR a KOR ve dnech 27., 28. února v Přibyslavi – účast 

Michal Liška.   

Na 9. března 2016 jsou plánovány zkoušky Hasič III., prozatím je však málo zájemců.  

- ORM – vedoucí ORM Jarmila Baslová omluvena pro nemoc, starosta Frost hovořil o 

krajském kole Plamen, které se v letošním roce uskuteční v Rokycanech: je třeba již 

zajišťovat veškeré organizační záležitosti. Doposud proběhlo jednání se starostou města 

Rokycany Václavem Kočím a s vedením školy Jižní předměstí ohledně stravování, 

sociálního zázemí, zapůjčení hřiště apod.  

Miloš Svoboda – jedná se s Lesy Rokycany ohledně zajištění části lesa na ZPV, je třeba 

projít a ověřit celou trasu – zajistí Ladislav Drobička.  Zajištění hydrantu na místě konání 

soutěže – Miloš Svoboda. Je nutné vyřešit i parkování vozidel  zúčastněných sborů.  

Jako moderátor byl navržen p. Vaško nebo pí Jakoubková (HZS Plzeň) – ověří Michal Liška 

Okresní kolo soutěže Plamen 21. 5. 2016 v Nevidě – je nutné jednat se zástupci SDH 

Nevid a dohodnout organizační i technické podrobnosti. 

 

6. Hlášení o činnosti OSH Rokycany za rok 2015: 

Se zpracováním hlášení o činnosti OSH seznámila Věra Sedláčková, přítomnými bylo 

schváleno. 

 

7. Zprávy z VVH: 

- Miroslav Frost hovořil o VVH, kterých se zúčastnil, velice dobře byla připravená VVH 

Vranovice, ale i ostatní valné hromady proběhly uspokojivě. 



 

 

- Miloš Svoboda – okrsek Zbiroh – VVH proběhly rovněž bez problémů, v SDH Drahoňův 

Újezd bylo řešeno obsazení výboru SDH a proběhla nová volba starosty sboru 

- Ladislav Drobička – VVH v okrsku  č. 8 proběhly rovněž uspokojivě, je jednáno o zařazení 

SDH Těně do okrsků č. 8 

- Ladislav Král – na VVH okrsku č. 13 bylo rovněž řešeno přerozdělení sborů do okrsků 

 

8. Přeregistrace sborů – informovala Věra Sedláčková:                                                                                                                                          

Dnešním dnem jsou shromážděny a odeslány na SH ČMS všechny přeregistrační dokumenty 

sborů, budou doplněny pouze 2 doklady SDH Kladruby z důvodu nemoci starosty sboru.  

Věra Sedláčková požádala výkonný výbor o schválení Děkovného listu starostům obcí Kařízek, 

Medový Újezd a Drahoňův Újezd, kteří velice pomohli dobrovolným hasičům ve svých obcích 

a bez nichž by nebyla jejich přeregistrace ve stanoveném termínu uskutečněna. 

Návrh byl přítomnými schválen. 

 

9. Různé: 

- Miroslav Frost  poděkoval Michalu Liškovi a Vladimíru Sazimovi za opravu ozvučení OSH a 

rovněž Ladislavu Královi za údržbu a opravu vzduchovek 

- poděkoval SDH Zvíkovec za 3. místo v anketě dobrovolného hasiče roku 

- starosta Frost informoval o dotacích Pk – v letošním roce byly navýšeny o cca 100 tis. Kč. 

Dotace budou použity převážně  pro potřeby mladých hasičů. 

- starosta Frost hovořil o setkání s hejtmanem Pk – ocenění nejlepších hasičů okresu 

Rokycany. Dále přečetl návrhy na vyznamenání členů VV: Marek Sýkora, Michal Lauber, 

Ladislav Drobička, Jan Pecháček, Vladimír Sazima, Michal Liška, Jarmila Baslová a návrh 

na vyznamenání Miroslav Frost, Věra Sedláčková a Šárka Frostová. Návrhy byly 

přítomnými schváleny. 

- Ladislav Strejc – rada pro ochranu obyvatelstva:  

Připravují se skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. 

Tam, kde je potřeba více lidí, např. při povodních,  se mohou organizovat skupiny 

dobrovolníků pro ochranu obyvatel. Toto může fungovat i po dohodě s HZS a tyto 

skupiny mohou být začleněny do integrovaného záchranného systému. Předpokládá se, 

že budou vznikat tam,  kde je nárazově potřeba většího počtu lidí. Připravují se 

metodické materiály, které by měly hlavně zahrnovat legislativu.  

- Miloš Svoboda – v měsíci březnu bylo plánováno shromáždění představitelů sborů, kde 

měly být řešeny zejména připomínky sborů k přerozdělení okrsků. Zásadní připomínky 

sborů nejsou, shromáždění pravděpodobně nebude nutné svolávat 

- Vladislav Strejc – shromáždění by mělo mít i vzdělávací zaměření – administrativa 

starostů sborů apod. 

 

10. Návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení bylo přítomnými schváleno 

Usnesení č. 2/2016 je přílohou tohoto zápisu. 

 

11. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

       Zapsal:                                 Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:          Ladislav Drobička 

                                              Ladislav Král 



 

 

 

 


