
                                                Z á p i s    č.   3/2012 
 
z jednání  výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne  11. dubna 2012 
 

1) Zahájení 
Starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta – p. Václav Hulec, člen VV 
SH ČMS, a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek. 

 
     2) Volba zapisovatele – navržena Věra Sedláčková 
          Volba ověřovatelů zápisu – navržen p. Miloš Svoboda a 
          p. Oldřich Pařízek. 
          Zapisovatel i ověřovatelé byly přítomnými schváleni. 

 
3) Kontrola usnesení 

Starosta  Frost provedl kontrolu úkolů z předchozích jednání: 
Úkol č. 1/12 svolat nové členy ORV – splněno, předán zápis z jednání. 
P. Svoboda seznámil s projednávanými body ORV a zejména se závěry 
jednání a s usnesením. Mj. bylo doporučeno k projednání VV OSH 
zavedení obročného systému pro postupy do vyšších kol soutěží. 
Bylo rovněž projednáváno konání základních kurzů velitelů a strojníků 
(pořádá HZS).  
Starosta Frost konstatoval, že p. Strejc se zhostil svého úkolu velice dobře 
a ORV začíná fungovat.                                        Úkol splněn. 
Úkol č. 2/12 odeslat na KSH dopis – odvolání předsedkyně OKRR  
pí Radoňové –                                                        úkol splněn. 
Úkol č. 3/12 dopracovat jmenný seznam rozhodčích okresu Rokycany: 
p. Pecháček uvedl, že u některých členů není dosud zpětná vazba a 
zejména je třeba doplnit termíny přezkoušení. Rozhodčí budou vyzývání i 
na webových stránkách OSH a pokud sekci rozhodčích nebudou 
kontaktovat, budou postupně vyřazováni.              Úkol trvá  
                                                                                Termín: do 31.5.2012 

 
4) Čerpání  rozpočtu za leden – březen 2012 – zprávu podala  
     pí Sedláčková:   
     Příjmy i výdaje jsou v souladu s plánem rozpočtu na toto období.  
     Jsou odvedeny všechny roční poplatky (odvod čl. příspěvků, energie na 
     sekretariátu OSH, poplatek za zpracování účetnictví a mezd), zbývá 
     uhradit pojištění sekretariátu – proběhne na podzim – dle termínu  
     uzavření pojistné smlouvy.Rozpočet není překročen a u některých položek 
     je v tomto roce předpoklad k úsporám oproti plán u (telef.hovory) 
 
5) Zpráva OKRR  – přednesl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý: 

Informoval o provedené kontrole hospodaření OSH Rokycany dne 
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3. dubna 2012 – jedinou zjištěnou závadou bylo vynechané číslo v číselné 
řadě pokladních dokladů. Zápisy z jednání odborných rad budou 
kontrolovány v průběhu roku, dotace po vyúčtování. 

 
6) Zprávy z odborných rad:                                                                    

   . 
     ORM – pí Baslová: 

V sobotu 14. dubna proběhne noční soutěž dětí, je přihlášeno 
cca 80 dětí. Soutěž je organizačně zajištěná, rovněž tak trasa, občerstvení 
i program včetně administrativních záležitostí.  
 
ORV – p. Strejc: 
ORV se sešla 28. 3. 2012, je třeba ještě doplnit některé kontakty na členy. 
Došlo rovněž ke změně plánu ORV na rok 2012. 
V usnesení z jednání ORV jsou některé body, které je třeba předložit ke 
schválení výkonnému výboru: 

         ORV projednala návrh, aby byl rozšířen postupový klíč pro okresní  
         soutěže o výkonnostní parametr. Jako parametr je stanoven čas požárního  
         útoku  v provedení na 3B a na 2B. Rovněž doporučila obročný systém pro  
         postupy do vyšších kol soutěží – doporučeno k projednání okrskům  
         i výkonnému výboru.  
         Základní kurz velitelů a strojníků s délkou 40 hodin – ORV doporučuje 
         pořádat tento kurz v termínech středa – neděle.  
         P. Svoboda – návrh na konání školení v termínech pátek, sobota, neděle 
         a sobota, neděle.  
         Informace o kontaktu s p. Dongresem ohledně okresního kola soutěže  
         v požárním sportu – bude ho zastupovat p. Konigsmark.  
         Časomíra – nefunkční – je třeba zajistit opravu. 
         Rovněž je třeba zajistit opravu překážek na okresní kolo soutěže v PS, 
         případně uvažovat o zakoupení nových překážek z dotace Pk.  
         Pí Baslová připoměla, že časomíru je třeba zprovoznit do konání dětské 
         soutěže. 
         Statosta Frost upozornil na to, že překážky na soutěže jsou majetkem HZS. 
         Bylo dohodnuto, že p. Strejc, Svoboda, Štědrý a Frost se sejdou v pondělí 
         16. dubna v 16.00 hodin a po prohlídce překážek bude rozhodnuto  
         o opravě.  
         
         Informace z rady pro ochranu obyvatelstva – p. Strejc: 
         Bylo uskutečněné jednání v Boru, přítomen zástupce krajské HZS. 
         Probíhala diskuze o dalším vývoji rady, dosud není vlastní iniciativa, 
         čeká se na pokyny z GŘ.   
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         Záležitosti, které procházejí po stránce sdružení: letos projde průpravou  
         30-50 instruktorů. Rýsuje se problém kolem jednotek, které by měly být 
         předurčeny k ochraně obyvatel – existují, ale nemají územní působnost. 
         Proběhla první přednáška ochrany obyvatelstva- preventivní příprava a  
         zdravotní péče. Načerpalo se dostatek zkušeností, budou využity při 
         pořádání dalších přednášek. 
 
                                                                                                           
          ORM – pí Baslová: 
          Krajské kolo soutěže hry Plamen bude zajišťovat Plzeň – jih 
          za spolupráce okresu Rokycany. Pí Baslová požádala, aby se 
          rozhodčí okresu Rokycany zúčastnili soutěže v dorostu.  
          Starosta Frost upozornil na to, že technická četa by se měla skládat  
          z členů okrsků. Zajištění vody –mohla by vypomoci Tatra ze SDH Zbiroh. 
          Vedoucí technické čety – navržen Jan Pecháček ml. Bude ověřeno, zda 
          z časových důvodů tento úkol převezme.  
 
 

7) Žádosti o vyznamenání: 
byly předloženy žádosti SDH Vejvanov, Kříše, Drahoňův Újezd, 
p. Svoboda přečetl navržená vyznamenání.  
Hlasováním přítomných byly návrhy schváleny, Drahoňův Újezd 
ještě doplní životopis a profesní hodnocení k žádosti o uvělení titulu ZH. 

 
8) Různé: 

- členové výkonného výboru navrhli  po odvolání p. Dongrese z funkce  
ved. ORV odeslání dopisu ohledně ukončení jeho činnosti ve VV 
z důvodu neplnění svých povinností. Návrh byl hlasováním schválen. 
- starosta Frost informoval o shromáždění představitelů OSH v   
v Nýřanech, 
  kde bylo mj. schváleno i odvolání pí Radoňové z funkce vedoucí KKRR. 
  Do této funkce byl zvolen Ing. Petrželka a jako člen KKRR Ing. Dlouhý 
  (předseda OKRR OSH Rokycany).  
  V sobotu 14. dubna se bude konat shromáždění starostů OSH  
  v Přibyslavi, starosta vyzval přítomné k případným námětům k tomuto 
  jednání.   
- p. Václav Hulec, člen VV SH ČMS:  
  hovořil o kontrole na OSH Rokycany, která proběhla v úvodu letošního 
  roku – kontrola dopadla velice dobře, pouze byl chaos v dokumentech  
  ORV – se strany OSH bylo již řešeno.  
  Jednání starostů OSH v Přibyslavi – termín bylo posunut z důvodu  
  Velikonoc. Je nutné projednat změnu Stanov, a to hlavně v oblasti 
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  Přípravky a okrsků.Zejména se jedná o to, že děti z přípravky nejsou 
  řánými členy sdružení, tudíž nejsou ani pojištěny.  
  Do činnosti Sdružení hasičů je nutné doplnit i to, že se SH zabývá  
  požárním sportem (důležité pro přidělování dotací). Tyto dokumenty  
  je nutné schválit, hrozí nebezpečí z prodlení. Rovněž se připravuje  
  změna volebního a jednacího řádu.  
  Bude realizována elektronická knihovna SH, která bude zejména pro 
  potřeby frunkcionářů.  
  Jsou připravovány hasičské slavnosti v Litoměřicích. 
  Alarm Revue – byl odvolán šéfredaktor, revue by měla vycházet 
  za poloviční náklady.  
 Byla zahájena činnost Univerzity dobrovolného hasiče, absolvent 
 obdrží oficiální odznak absolvování, byl již schválen návrh odznaku. 
 Asociace sportovních svazů – vzhledem ke změně loterijního zákona 
 vydaly  svazy a spolky (ČSTV, Sokol, Svaz měst a obcí atd.) 
 memorandum  k fianncování požárního sportu. Je třeba v jednotlivých 
 obcích pohlídat,aby tyto finance byly přiděleny i hasičům.  
 HZS – je podán návrh na zrušení těch stanic, které nedosáhnou 
 250 výjezdů ročně. Je rovněž uvažováno o novém značení hasičských 
 aut – tři pruhy na autech reflexní barvou.  
 Na jednání VV SH ČMS v měsíci lednu byl pozván nový generální  
 ředitel HZS Plk. Ryba – prosazuje dobrou spolupráci s dobrovolnými  
 hasiči.  
 P. Hulec rovněž hovořil o schvalování vyznamenání – je třeba podávat  
 žádosti včas, aby mohlo být vyznamenání schváleno a předáno  
 v požadovaném termínu.  
 Na závěr p. Hulec poděkoval za celkovou činnost okresu Rokycany.  
 
- p. Pecháček – přezkoušení rozhodčích bude probíhat na podzim, 
  byl dohodnut počet max. 10 účastníků školení 
- pí Baslová – ženy z SDH Volduchy žádají výkonný výbor, zda by 
  se mohla dát do Holoubkova kladina za účelem tréninku.  
- p. Strejc – v tomto případě je to otázka dopravy 
- starosta Frost – bude zařízeno ve spolupráci s HZS 
- dne 21.4. se pořádá v Janlonci . Nisou soutěž Jablonecká hala – 
  účast členů SDH Volduchy. Dne 27. 4. je pořádána další 
  soutěž v Příbrami. 
- starosta Frost upřesnil s p. Hulcem, že žádosti o vyznamenání 
  z SH ČMS se budou posílat rovnou na SH (ne nejprve na KSH) 
- p. Sazima – dotaz na školení rozhodčích – může být realizováno  
  s cyklickým školením 
 



                                                                                     Zápis VV 3/12 str. 5 
 

9) Návrh na usnesení a usnesení –  
přečetl p. Svoboda, hlasováním přítomných bylo usnesení schváleno. 

 
10)Závěr  provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a 

jednání ukončil. 
 
      Zapsal:                                      Věra Sedláčková 
      Ověřovatelé zápisu:                  Svoboda Miloš, Pařízek Oldřich 
 
      Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 3/2012 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
     

         
 


