
                                                              Z á p i s   č. 3/2015 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 11. března 2015 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 9 členů 
 

1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a hosta – navrženého kandidáta 
do výkonného výboru Radka Frantu – SDH Kříše. Starosta rovněž poblahopřál členům 
VV, kteří mají v tomto měsíci narozeniny nebo jmeniny. Seznámil s programem – 
k programu nebylo připomínek. 

 
2. Volba zapisovatele               - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu    - byli navrženi a schváleni Jan Pecháček, Michal Lauber. 
 

3. Kontrola usnesení: 
- Úkol č. 1/2015 – ORV zdárné zajištění okresního kola soutěže v PS 27.6.2015  

                               v Nevidě                                                                        - úkol trvá 
- Úkol č. 2/2015 – pracovnímu výboru připravit kandidátku na složení výkonného 

                               výboru na období 2015 – 2020                                - úkol splněn 
 

4. Čerpání rozpočtu za leden – únor – informovala Věra Sedláčková: 
Příjmy – doposud nejsou vybrány všechny členské příspěvky, ale je předpoklad, že do 
konce roku bude tato položka překročena.  
Výdaje – probíhají podle stanoveného plánu, bude překročena položka poplatky za 
internet a pevnou linku z důvodu změny poskytovatele těchto služeb. 

 
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý: 

Jednání rady proběhlo v měsíci lednu, zpráva byla podána. Další jednání rady – duben 
2015. Na shromáždění delegátů sborů 21. března v Kařeze bude přednesena 
souhrnná zpráva za období  2010 – 2014. 

 
6. Zprávy z odborných rad: 

- v úvodu omluvil starosta Frost nepřítomného vedoucího ORV Michala Lišku,  
informoval o přípravách na okresní kolo v PS v Nevidě –  technické podrobnosti 
s SDH Nevid dohodne Vladislav Strejc.  Po shromáždění delegátů sborů bude 
rovněž jednáno s SDH i s obcí Němčovice ohledně zajištění okresního kola hry 
Plamen.  

- ORM  za nepřítomnou vedoucí ORM Jarmilu Baslovu informoval Miloš Svoboda: 
noční soutěže MH – bylo jednáno se starostou obce Kařez o pořádání a zajištění 
soutěže. Další technické podrobnosti budou domluveny po ukončení nemoci 
Jarmily Baslové na jednání ORM.  
Hodnocení soutěže ve hře pexeso a člověče nezlob se – i přes vysoký počet 
zúčastněných dětí proběhla soutěž dobře, bez zdržení. Vzhledem ke stále se 
zvyšujícímu počtu mladých hasičů by bylo pro příště dobré pořádat tyto soutěže 
odděleně.  

 
 



7. Hodnocení výročních valných hromad: 
Starosta Frost: 

- 6. prosince VVH Němčovice – sousedská atmosféra, na jednání byl zvolen nový 
starosta sboru. Předběžně byl dojednán termín konání okresního kola PS. 

- SDH Hrádek – členové sboru upozornili, že nejsou zváni na jednání ORM – na 
jednání rady mládeže je zván vždy člen ORM 

- SDH Těškov- ve sboru byl zvolen nový výkonný výbor, na jednání sousedská 
atmosféra, dobré zázemí celé akce 

- SDH Bušovice – akce bez chyby, na velmi dobré úrovni 
- SDH Cheznovice – hodnotil Jan Pecháček – velice dobře zajištěna, kvalitní 

program, dobré vedení, ve sboru byla započata práce s mládeží 
- SDH Bujesily – kvalitní VVH, dobrý program i organizace 
- SDH Prašný Újezd – sbor funguje, VVH dobře zajištěna 
- SDH Mirošov – rovněž dobrá úroveň, starostovi obce bylo při této příležitosti 

předáno poděkování za dobrou spolupráci s OSH Rokycany. S obcí Mirošov je 
rovněž jednáno o pronájmu prostor na uskladnění majetku OSH Rokycany – 
překážky na soutěže 

- SDH Zvíkovec – dobře připravené, dobrá prezentace sboru 
- SDH Zbiroh – rovněž velice kvalitně zajištěno, organizace i průběh na dobré úrovni 
Vladimír Sazima: 
- SDH Skořice – proběhla na dobré úrovni 
- SDH Příkosice – velice dobře připravené, na vysoké úrovni 
- SDH Štítov -  na poměrně malou obec byla VVH zajištěna tak, jak bylo třeba 
Ladislav Král:  
- SDH Zvíkovec, Mlečice, Chlum – sbory mají stanovené termíny VVH už na příští 

rok.  
- SDH Chlum – velice malá obec, dobrá práce hasič. sboru.  
- SDH Mlečice – VVH se uskuteční až na výročí sboru 
- SDH Terešov – členové SDH se sešli až napodruhé, snaží se zapracovávat mladí 

členové 
Michal Lauber: 
- SDH Břasy, Vranovice, Kříše – VVH splnily svůj účel, zajištěné 
- SDH Stupno – velice malá účast na valné hromadě sboru 
Ing: Karel Dlouhý: 
- SDH Dobřív, Ejpovice – sbory fungují, VVH byly zajištěny 

Dále Ing. Dlouhý upozornil na oslavy 105 let SDH Bušovice (a zároveň 900 let obce 
Bušovice) v červnu 2015 – od 9.00 hodin slavnostní schůze sboru, dále pak ukázka 
ruční stříkačky, průvod, ukázka techniky. Slavnostní schůze obce s programem, 
večer zábava.  

             Miloš Svoboda: 
- SDH Líšná, Třebnuška, Drahoňův Újezd – zlepšení práce v okrsku, ve sborech 

začínají pracovat mladí funkcionáři 
- SDH Lhota pod Radčem – dobře připravené, hojná účast 
Jan Pecháček: 
- SDH Němčovice – VVH na dobré úrovni, zvolen nový starosta sboru 
- SDH Prašný Újezd – sbor nemá vhodné prostory pro činnost 
- SDH Zbiroh – VVH na vysoké úrovni 



- SDH Vranovice – byli zvoleni noví členové sboru 
- SDH Kříše – vyzdvihována zejména práce s dětmi 
Ladislav Drobička:  
- SDH Holoubkov – program prodloužen o pásmo o historii sboru 
- SDH Cekov -  do výboru voleni mladí lidé 
- SDH Mýto – valná hromada na dobré úrovni 

 
8. Příprava shromáždění delegátů sborů: 

Miloš Svoboda informoval o schůzce přípravného výboru, která proběhla v úterý 10. 
března, informoval o navrhovaném složení pracovních komisí. Přečetl návrh 
programu a seznámil s jednacím a volebním řádem.  
Seznam kandidátů bude posílán delegátům spolu s pozvánkou. 

 
9. Informace o úhradě členských příspěvků – Věra Sedláčková: 

Dosud neuhradilo členské příspěvky 7 sborů, je s nimi jednáno telefonicky, 6 sborů 
by mělo zaplatit příspěvky v průběhu příštího týdne a 1 sbor v měsíci dubnu. 

 
10. Různé:  

- Starosta Frost informoval o aktualizaci smlouvy o pronájmu prostor pro OSH 
Rokycany  - po odstěhování ZPMV bude místnost, kterou využívala pojišťovna, 
poskytnuta k užívání OSH Rokycany. OSH může rovněž využívat sklepní prostory. 
Proběhlo jednání s ředitelem HZS Pk plk. Ing. Františkem Pavlasem. Smlouva o 
užívání prostor byla na této schůzce potvrzena, platnost je na dobu 5 let. OSH 
Rokycany zajistí svépomocí po domluvě s HZS Rokycany opravu omítky na budově 
a zřízení kanálku na odvod vody v zadní části objektu.  

- Výjezdní zasedání výkonného výboru – termín byl stanoven na 15. května, místo 
konání Darová – zajistí Michal Lauber 

- Starosta Frost informoval o návrzích na vyznamenání, které podává VV OSH: 
Sazima Vladimír – medaile Sv. Floriána, Ferschmann Karel – ČU SH ČMS, Lauber 
Michal – ČU KSH, Sedláčková Věra – ZMZ, Frost Miroslav – ZMZ. Návrhy byly 
přítomnými schváleny. Dále předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Bušovice 
– návrhy byly přítomnými schváleny.  

- Vladislav Strejc informoval o plánovaných zkouškách – Hasič III, které se 
uskuteční 18. března 2015 od 16.00 hodin na sekretariátu OSH. Prozatím jsou 
přihlášeni 3 zájemci. Zkušební komise – Vladislav Strejc, Miloš Svoboda, Miroslav 
Frost. Od letošního roku jsou v platnosti jiné otázky a testy, ale zkoušky budou 
povoleny jak podle starých, tak podle nových testů. Materiály na zkoušky jsou 
připravené, po složení zkoušek budou vydána osvědčení.  
Kontrola časomíry a nástřikový terčů – byly zprovozněny baterie. Vladislav Strejc 
provedeš dále ještě kontrolu kabelů k terčům.   
Dotaz na shromáždění delegátů sborů – zda bude připravováno zaměření činnosti 
na období 2010-2015. Starosta Frost – tento dokument bude vypracován, ale až 
po V. Sjezdu SH ČMS, aby do něho mohly být zapracovány i připomínky a 
materiály ze Sjezdu a bude starostům sborů předán na podzimním shromáždění.  

                
11.     Usnesení – návrh na usnesení přečetl Miloš Svoboda, usnesení bylo přítomnými  

    schváleno. Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 



     11. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání  
             ukončil. 
 
 
 
 
 
Zapsal:                               Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:        Jan Pecháček 
                                            Michal Lauber 

 
 

 


