
Z á p i s   č.  2/2017 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. února 2017 

Přítomni: dle prezenční listiny  13 členů VV 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

 

2. Volba zapisovatele              - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu   - byli navrženi a schváleni Jarmila Baslová a Radek Franta 

 

3. Kontrola usnesení – všechny úkoly z roku 2016 byly splněny 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden 2017 – Věra Sedláčková: 

Byla uhrazena faktura za energie na sekretariátu za rok 2016, částka je o cca 1.500 Kč 

vyšší než stanovil plán. Důvodem je chladnější zima oproti předchozím rokům, 

v budově OSH je vytápěna pouze 1 místnost a zasedací místnost jen při jednáních VV 

a odborných rad.  

5. Zpráva OKRR - Ing. Karel Dlouhý: 

Revizní rada se sešla počátkem měsíce ledna, byla zkontrolována pokladna a peněžní 

deník, pohyby na běžném účtu a faktury – neshledáno závad 

 

6. Zprávy z ŘVH sborů: 

- M. Frost navštívil valné hromady v Němčovicích, Hrádku, Líšné, Prašném Újezdě, 

Břasích  a v Mirošově – dobrá spolupráce s obecními úřady, bohatá kulturní 

činnost, dobrá práce výjezdových jednotek, dobrovolní hasiči mnohdy zajišťují 

jedinou kulturní činnost v obcích.  

- Jarmila Baslová se zúčastnila ŘVH v Dobřívě. Sboru byla přidělena pomůcka první 

pomoci – defibrilátor, členové sboru byli proškoleni lékařem. Ve sboru je na 

dobré úrovni práce s mladými hasiči.  

 

7. Hlášení o činnosti OSH za rok 2016: 

Starosta Frost seznámil přítomné se zněním hlášení o činnosti za rok 2016, přečetl 

jednotlivé údaje.  Hlášení bylo přítomnými schváleno. 

 

8. Různé: 

- Ing. Karel Dlouhý – ŘVH ve sboru v Bušovicích – hovořil o zásahu při požáru  

vozidla Tatra.  Bylo nutné vypáčit dveře, dohašení zajistila HZS Rokycany.  Majitelé 

vozidla podali stížnost ohledně vypáčených dveří, ta však byla shledána jako  



- bezpředmětná. Bylo doporučeno, aby členové výjezdních jednotek používali při 

zásahu kamery a dokumentovali tak svůj postup při zásahu.  

- Vladimír Sazima -  ŘVH v Mirošově – klasický program valné hromady  - přečteny 

výroční zprávy atd. Potvrdil, že ve většině obcí jsou dobrovolní hasičů jedinými 

nositeli veškerého kulturního dění v obci. 

- M. Frost:  otázka jarního shromáždění starostů sborů – v současné době nejsou 

žádné aktuální problémy, které by bylo nutné se starosty řešit. Pokud nenastanou 

změny toto shromáždění se v letošním roce nebude pořádat. 

- Jarmila Baslová informovala o okrskovém cvičení v Oseku 

- okrsek Zbiroh  pořádá tuto soboru valnou hromadu, začátek v 17.00 hodin 

- výjezdní zasedání výkonného výboru v měsíci prosinci – termín byl posunut na 9. 

prosince 

- Miroslav Frost hovořil o nové startovací pistoli, která byla zakoupena i s kabeláží. 

Je třeba ji odzkoušet a prověřit – zajistí Vladislav Strejc, Ladislav Dobička a 

Vladimír Sazima. 

ORR navrhovala přecejchování časomíry, dle názoru přítomných to však není 

třeba.  

Opravený starý kabel od časomíry bude používán jako záložní. 

- V. Strejc hovořil o preventivně výchovné činnosti – na webu jsou k dispozici letáky 

z HZS. Budou publikovány články do tisku i rozhlasu.  

Dále hovořil o kurzu Technik ochrany obyvatelstva v Třemošné v polovině března 

– technici nejsou proškoleni a je třeba tuto nabídku zveřejňovat v okrscích i mezi 

sbory. Kurz je nutné vždy projednat s obcí. Je nutné naplnit obsazení kurzu. Kurz 

je objednáván přes určené heslo na Webu Třemošné, je možné podat žádost o 

přihlašovací údaje.  

- Miloš Svoboda – informoval o výročích sborů v tomto roce 

- Miroslav Frost předložil přítomným žádosti o vyznamená členů SDH Kříše a SDH 

Příkosice,  žádosti byly schváleny 

- Jarmila Baslová seznámila s plánem práce ORM na rok 2017 – přítomnými 

schválen 

- Ladislav Drobička seznámil s plánem práce ORR na rok 2017 – přítomnými 

schválen 

 

9. Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, vyplývající z tohoto jednání, návrh byl 

přítomnými schválen. Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

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

účast a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal:                             Věra Sedláčková 

 

Ověřovatelé zápisu:      Jarmila Baslová, Radek Franta 


