
                                                  Z á p i s    č. 3 /2014 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 26.2. 2014 
 
Přítomni:     dle prezenční listiny 14 členů 
 
1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a  seznámil s programem. 
    K programu nebylo připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele:              byla navržena a schválena Věra Sedláčková 
    Ověřovatel zápisu:               Byl navržen a schválen Marek Sýkora  a Michal Liška 
 
 
3. Kontrola usnesení: 
    úkol č. 1/14 -  zabezpečit pracovní shromáždění představitel OSH –  
                                                                                                                  úkol je zajištěn zčásti 
                2/14 -  starostovi OSH a ORV projednat okres.  kolo PS v Němčovicích – úkol trvá 
 
4. Zpráva OKRR: 
    Předseda OKRR Ing: Karel Dlouhý – trvá předchozí zpráva, revizní rada se sejde  
    až začátkem měsíce dubna, kdy bude kontrolovat hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 
 
5. Zprávy z odborných rad: 
    ORV – Michal Liška: 28. června se uskuteční okresní kolo  soutěže v požárním sportu, 
    místo konání Němčovice. Termín i místo konání byly schváleny jednáním ORV.  
    Bude uplatněn obročný plán – vítěz letošního okresního kola se zúčastní krajské soutěže 
    v příštím roce.  
    Michal Liška informoval o semináři odborných rad v Přibyslavi – účastníci obdrželi  
    zajímavé materiály, např.  nabídku firmy Syntex, byli informováni o změně v pojištění MH. 
    Byla probírána dokumentace hasičských soutěží, dále informace o smlouvě s firmou Sabe – 
    hasičské poháry a předána pozvánka na Pyrocar (29.31.8. 2014 v Přibyslavi).  
    Dne 7. března proběhnou na OSH zkoušky Hasič III., zkoušející – Vladislav Strejc a Josef 
    Krátký, předseda Miloš Svoboda.  
    Krajské kolo soutěže v PS: jak bylo zmíněno, bude uplatněn obročný systém, v letošním  
    roce se  zúčastní SDH Kornatice. Po zkušenostech z předchozích let se pravděpodobně 
    nezúčastní rozhodčí z okresu Rokycany.  
    Starosta Frost informoval o návrhu, který byl podán na VV KSH ing. Hofmanem – aby   
    Nominovaní rozhodčí, kteří se na soutěž nedostaví, hradili pokutu 500,- Kč. Dále případné 
    Vyúčtován cestovného  je třeba zhotovit s kopií a tyto kopie potom předkládat předsedovi  
    KKRR.  
    Dále Michal Liška informoval o změnách školení pro velitele JPO V. – byl odeslán dopis 
    řediteli HZS Pk Ing. Pavlasovi a zároveň p. Hanuškovi.  
     
    ORM – Jarmila Baslová: pro nemoc byla zrušena soutěž MH ve hře člověče nezlob se,  
    soutěž je přesunuta na 8. března do Stupna k soutěži ve hře pexeso.  
    Tlumočila dotaz p. Bucifala (KSH) na zapůjčení časomíry  - je již vyřešeno, zapůjčí  
    okres Plzeň- jih.  
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 Starosta Frost informoval o termínech krajských kol soutěží: 
    14.-15. června Plamen – místo konání Všeruby 
             7. června krajské kolo PS- Stříbro 
            15. září Přípravky – místo konání Sušice 
 
6. Příprava 1. kola shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany: 
    Termín shromáždění: 15. března od 9.00 hodin,místo konání Mirošov. 
    Sbory budou seznámeny s přípravou na volby 2015, dále se změnami ve Statutu  
    vyznamenání, s celkovým hospodařením OSH za rok 2013 a rovněž se změnami 
    ve Stanovách SH  ČMS.  
    ORV přednese informace ze semináře odb. rad v Přibyslavi. Starost aFrost navrhl pozvat 
    i zástupce HZS Rokycany ppor.Bc. Josefa Humla, který by seznámil starosty sborů  
    se změnami ve školení JPO V.  
    - Ladislav Drobička navrhl, aby po jednání starostů sborů se uskutečnilo jednání 
      členů výkonného výboru. Přítomní s tímto návrhem souhlasili.  
      Následující jednání výkonného výboru se potom uskuteční dne 14. května.  
    - Vladislav Strejc upozornil na problémy s vedením účetnictví u některých sborů-  
       na jednání starostů bude připravena prezentace včetně základních informací o účetnictví 
    -Marek Sýkora – podá informaci o školení nových preventistů na podzim 2014 
 
7. Informace ze zasedání KSH v Tachově – starosta Frost: 
   -  byla projednávána OZ Plamen i pož. sportu 
   -  návrh na prodej automob. Fabie (majitel KSH) – OSH Rokycany uvažuje o koupi 
      tohoto automobilu i přívěsného vozíku 
    - p. Drobička – automobil jako majetek OSH by znamenal další výdaje – pojištění, 
      platba silniční daně, pneumatiky apod.  
    - p. Král – otázkou je i uskladnění automobilu a rovněž zdůvodnění tohoto nákupu 
      starostům sborů 
    - Ing. Dlouhý – byl zpracován rozpočet, zda se Fabie pro OSH vyplatí – v době pořizování 
      automobilu ano, ale v současné době to je už starší automobil a to bude představovat 
      výdaje na opravy – další vydání. Vhodnější je zakoupení přívěsu s plachtou.  
     Dále starosta Frost podal informaci o novém e-mail. spojení  na KSH:  
     hasicfrantisek68eznam.cz 
 
  8. Návrhy na vyznamenání: 
     - SDH Radnice – některé návrhy neobsahovaly všechny náležitosti, u navrhovaných členů 
       chyběla předchozí vyznamenání, bylo nedostačující zdůvodnění návrhů. 
       Návrhy na vyšší ocenění byly vráceny k dopracování. 
     - SDH Zvíkovec – návrhy byly schváleny 
     - SDH Drahoňův Újezd – návrhy byly schváleny 
     - SDH Břasy – návrhy byly schváleny 
     - SDH Bujesily – návrhy byly schváleny 
 
9. Různé:  
    - starosta Frost seznámil s hlášením OSH Rokycany za rok 2013, hlášení v tomto 
      znění bylo přítomnými schváleno 

 - p. Král informoval o VVH v SDH Podmokly – účast ředitel HZS p. Špelina a p. Huml. 
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      Podmokelská hasičiáda se uskuteční 23.8. 2014. 
    - starosta Frost – SDH Sirá žádá o přeřazení do okrsku č. 8 – žádost bude schválena. 
       SDH Litohlavy včleněny do okrsku č. 5 
                                                                                                                                          
   - informace o mladých hasičích, kteří mají zájem o záchranářskou činnost - 
     29.3. 2014 seminář v Přibyslavi 
 
10. Diskuze: 
      - starost Frost informoval o tom, že okresní kolo hry Plamen se uskuteční 
        ve Lhotě pod Radčem, okrsek č. 8 by mohl zajistit technickou četu. 
        Následovala další diskuze o organizačním i technickém zajištění soutěže. 
 
11. Usnesení: 
      Miloš Svoboda přečetl usnesení z tohoto jednání. 
      Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 
 
12. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a 
      jednání ukončil. 
         
 
 
 
 
Zapsal:                      Věra Sedláčková 
 
Ověřovatelé zápisu: Marek Sýkora 
                                   Michal Liška 
  
     
 
 
 
 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 


