
Z á p i s    č.   3/2016 
 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 13. dubna 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a hosta z ÚORR 

Vladislava Strejce a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele            - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu – byl navržen a schválen Miloš Svoboda a Jan Pecháček 

 

3. Kontrola usnesení:  

- úkol č. 1/16 – zajistit KK Plamen                                                                -  úkol trvá 

- úkol č. 2/16 – zajistit okresní kolo soutěže v PS                                      - úkol trvá 

- úkol č. 3/16 – zajistit okresní kolo hry Plamen                                        - úkol trvá 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2016 – informovala Věra Sedláčková: 

Příjmy jsou v souladu s plánem rozpočtu.  

Výdaje – je překročena položka energie na sekretariátu, protože v budově OSH již 

nesídlí ZPMV, která hradila poměrnou část nákladů na energie. V příštích letech je 

nutno počítat se zvýšením této položky. Dále bude v rámci roku překročena položka 

paušální poplatek za pevnou linku- navýšení poplatku od O2. Ostatní položky jsou 

v souladu se stanoveným plánem rozpočtu. 

 

5. Zprávy z odborných rad: 

- ORM – Jarmila Baslová: v současné době kromě okresních soutěží zajišťováno i 

krajské kolo hry Plamen. V tomto termínu je bohužel i školení, pořádané HZS, 

kterého se zúčastňují velitelů sborů a proto bude velice obtížné zajistit technické 

zabezpečení soutěže. Výdaje na krajské kolo Plamen – je třeba sestavit předběžný 

rozpočet soutěže. Na soutěž bude poskytnuta dotace z Pk a rovněž dotace ze SH 

ČMS. Jarmila Baslová přečetla organizační zabezpečení soutěže a hovořila o 

technickém zajištění.  

Dále informovala o noční soutěži dětí, která proběhne v sobotu 16. dubna se 

startem ve Volduchách, soutěž je zajištěna. 

Okresní kolo Plamen se bude konat 21. května v Nevidě, překážky se budou stavět 

již 14. května v dopoledních hodinách. 

- ORR – Michal Liška: jednání rady proběhlo v měsíci únoru a následující bude 

v květnu. 

 Dále hovořil o účasti na semináři krajských a okresních rad represe v Přibyslavi: je 

plánována změna stejnokrojového předpisu (např. rozhodčí červená trika).  

Nepotřebný majetek od HZS, Policie a vojska bude nabízen obcím a následně 

k prodeji hasičům.  

Jednáno o programu KPO – program je provázán s odbornými radami.  
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Dále Michal Liška seznámil s prezentací školení v CHH Přibyslav, vysvětloval 

jednotlivé body prezentace včetně výkladu pojistné smlouvy s HVP.  

Upozornil na počátek hlasování v soutěži Dobráci roku – účast i SDH Mirošov. 

- Ladislav Strejc:  

- dne 31.3. proběhlo jednání s koordinátory preventivně výchovné činnosti  

krajského ředitelství, závěry budou předloženy na jednání krajského VV. 

 Informovanost sborů o kursech technik ochrany obyvatelstva (Třemošná). 

Základní cílová skupina pro preventivní činnost jsou členové sdružení, včetně 

mladých hasičů. Proto je třeba informovat i členy rady mládeže o možnosti pozvat 

na školení. Téma – provádění preventivně výchovné činnosti mezi mládeží 

základní formou. Předpokládá se vypracování minima znalostí, které by každý 

mladý hasič měl vědět. Pokud bude účast koordinátorů včas dohodnuta, je možné 

zajistit prostřednictvím HZS preventivně výchovné materiály pro potřeby mladých 

hasičů. Případné spolufinancování těchto materiálů bude projednáno, uvažuje se 

o spolufinancování KSH nebo OSH ze zdrojů dotace Pk. Finanční částka by byla 

pravděpodobně v relaci kalendáříků, které se dávají hasičům na konci roku.  

HZS informoval o tom, že starostové obcí dostávají preventivně výchovné 

materiály. Členové krajské odb. rady budou ověřovat, jak se s těmito materiály 

pracuje. Byly prověřovány i možnosti šíření informací mezi občany, např. 

prostřednictvím webových stránek obcí, rozhlas. relací v obecních úřadech či 

vytištění v obecních novinách nebo využití úředních desek obcí. Za tímto účelem 

HZS ve spolupráci z krajskou radou pro ochranu obyvatelstva připravili krátké 

texty relací, odkud budou moci sbory čerpat materiály pro preventivně 

výchovnou činnosti. Pro preventivně výchovnou činnost ve sborech bude využita i 

práce okrsků, velitelské dny apod. Základem je vypracování minima znalostí, které 

by měl každý občan znát. 

Dalším způsobem preventivně výchovné činnosti pro práci s mládeží jsou i dětské 

dny nebo dny s hasiči v obcích i na táborech.  

- ORP –Marek Sýkora: dnes odpoledne byly vyhodnocovány výkresy dětí – soutěž 

Požární ochrana očima dětí. Vítězné práce budou odeslány do krajského kola 

soutěže. M. Sýkora dále informoval o nových metodických pokynech, v průběhu 

roku proběhne školení dle těchto nových pokynů a následně ověření znalostí 

preventistů.  

 

6. Různé:  

- Miroslav Frost předložil přítomným návrhy na vyznamenání sborů: 

SDH Volduchy, Zbiroh, Plískov, Trokavec. Návrhy byly přítomnými schváleny.  

- Věra Sedláčková informovala o placení členských příspěvků – dosud neuhradil  

SDH Stupno. 
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7. Návrh na usnesení, usnesení – přečetl Miloš Svoboda, přítomnými schváleno. 

Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

 

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

účast. 

 

 

 

 

 

 Zapsal:                            Věra Sedláčková 

              Ověřovatelé zápisu:     Miloš Svoboda, Jan Pecháček 

 


