
                                                    Z á p i s    č.  4/2010 
z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany ze dne 12. května 2010 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 15 přítomných 
Program:  1.  Zahájení 
                 2.  Kontrola úkolů 
                 3. Čerpání rozpočtu za leden – duben 2010 
                 4.  Zpráva OKRR 
                 5. Zpráva  odborné rady mládeže 
                 6. Zpráva odborné rady velitelů 
                 7. Zpráva odborné rady prevence 
                 8. Zhodnocení shromáždění delegátů OSH v Nýřanech 
                 9. Zhodnocení setkání zasloužilých hasičů okresu Rokycany ve Zbiroze 
                10. Různé, diskuze 
                11. Závěr 
1. Jednání zahájil p. starosta Frost, uvítal přítomné a předal slovo odstupujícímu starostovi  
    p. Pařízkovi, který popřál novému starostovi i výk. výboru mnoho úspěchů v další  činnosti. 
    P. starosta Frost seznámil s programem – pozměněn, budou určeny stálé body jednání a 
    následně pak další body, ve kterých budou řešeny a projednávány aktuální záležitosti. 
    Program byl přítomnými schválen: 
    Pro:  14 přítomných                           Proti: 0                             Zdržel se: 0 
 
2. Kontrola úkolů z předchozích jednání – zbývá dořešit SDH Klabava, z časových důvodů 
    (SDS, ustavení nového výk. výboru apod.) nebyl tento bod splněn, je přesunut do dalšího 
    jednání výkonného výboru. 
 
3. Čerpání rozpočtu za leden – duben 2010 – informovala pí Sedláčková: 
    Přečetla jednotlivé položky – plán a skutečnost, zdůvodnila odchylky od čerpání, 
    ve většině případech je  čerpání rozpočtu prozatím nižší, než je stanovený plán 
    na 1. čtvrtletí 2010. 
    Do příštího roku je třeba do plánu rozpočtu uvést i cestovné, které se v letošním roce zvýší             
z důvodu účasti na jednání odborných rad KSH (odb. radu mládeže hradí KSH Pk). 
    Následovala krátká diskuze o proplácení cestovného – pokud se neuplatní stanovený 
    paušál, jsou cestovní náhrady podhodnocené, při uplatnění paušálu a předpokládaných  
    jízdách by bylo roční proplácení jízdného poměrně vysoké.  
   Bylo navrženo, že cestovní náhrady budou propláceny  uplatněním paušální  
   částky 3,- Kč x počet ujetých km.  Návrh byl přítomnými schválen: 
   Pro: 14 přítomných                           Proti: 0                               Zdržel se: 0 
   Pí Sedláčková do příštího jednání výkonného výboru vypracuje interní směrnici 
   o cestovních náhradách s uplatněním schváleného paušálu.  
 
4. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – pí Radoňová: 
    Revize pokladních a účetních dokladů, pokladní hotovosti a hospodaření OSH  
    za l. čtvrtletí 2010 proběhla bez závad, l podpis byl doplněn na místě. Bylo řešeno 
    neplacení členských příspěvků – Smědčice, Klabava. Smědčice – byla odeslána 
    upomínka o zaplacení, v případě nutnosti bude řešeno osobní návštěvou. 
                                                                             
 
5.  Zpráva odborné rady mládeže – pí Baslová: informovala o přípravách 
     na okresní kolo hry Plamen, v současné době jsou řešeny problémy s rozhodčími 
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     P. Frost navrhl pomoc rozhodčích soutěže v požárním sportu i při hře Plamen. 
     Krátká diskuze ohledně zajištění překážek. Je nutné dořešit i posekání trávy  
     na místě soutěže – osobní jednání  p. Frost, Svoboda, Baslová s velitelkou SDH Strašice 
     Jaroslavou Janečkovou. 
 
6.  Zpráva odborné rady velitelů – p. Dongres:  
     Informace z KORV, dále p. Dongres upozornil na problémy s termínem konání 
     okresního kola v PS – některá družstva mají v tomto termínu místní aktivity. 
     Je zajištěn stan 8x5 m a rovněž i ozvučení. Ozvučení zajistí p. Dongres, uhradí obecní úřad  
    Holoubkov. Rovněž je třeba kontaktovat rozhodčí. 
     S p. Švarcem bude dohodnuto proškolení rozhodčích a následně vystavení průkazů. 
     P. Frost – budou kontaktování pouze ti rozhodčí, kteří se zúčastňují soutěží. 
     Přítomní souhlasili. Dále p. Dongres upozornil na zajištění technické čety – zajistí  
     p. Drobička. Zdravotní služba . p. Dongres. Mobilní WC - 
     p. Frost zajistí ve spolupráci s p. Ferschmannem. Zajištění vody – SDH Volduchy. 
     Občerstvení zajistí SDH Holoubkov a pronajme cvičiště. Budou vydávány stravenky  
     v hodnotě 60,- Kč.  Ostatní si účastníci soutěže budou hradit sami. 
     Následně byl dořešen termín přezkoušení rozhodčích  v pravidlech pož.sportu. 
     Dne 21. května 2010 od 16.00 hodin na HZS Rokycany. Pí Sedláčková zajistí pozvánky. 
     U prezence na okresním kole soutěže v PS: pí Radoňová, Frostová, Sedláčková, 
     náčelník štábu p. Pecháček. 
  
7.  Zpráva odborné rady prevence – p. Vaindl  omluven,  informace podala pí Sedláčková:  
   Požární ochrana očima dětí: celkem zúčastněno 153 dětí ze 3 mateřských a 10 základních  
   škol. 
     Dle směrnic bylo vybráno za okres Rokycany 18 nejzdařilejších prací a odesláno 
     do krajského kola této soutěže. V krajské soutěži se umístilo 7 výtvarných prací. 
 
8. Zhodnocení shromáždění delegátů sborů v Kařeze – p. Frost: 
    Shromáždění velice kladně hodnoceno přítomnými členy SDH i hosty. 
    P. starosta Frost poděkoval pracovnímu předsednictvu za dobrou přípravu a organizaci  
    Této akce. 
 
9.  Zhodnocení setkání zasloužilých hasičů ve Zbiroze: 
     Rovněž zde poděkoval p. starosta Frost za přípravu a organizace akce a zejména pak 
     za pomoc SDH Zbiroh. Přečetl i článek, předaný do místního tisku (který však bohužel  
     nebyl dosud otištěn). 
 
10., 11. Různé, diskuze: 
      - p. Frost upozornil na nutnost rozdělení oblastí činnosti pro náměstky starosty OSH 
        a navrhl: oblast velitelů – p. Strejc Vladislav, oblast mládeže – p. Svoboda Miloš, 
        oblast prevence – p. Pecháček Jan, oblast ochrany obyvatelstva – p. Král Ladislav. 
        Návrh byl přítomnými schválen: 
        Pro: 14 přítomných                       Proti: 0                                Zdržel se: 0 

- p. Strejc doplnil informacemi o odborné radě ochrany obyvatelstva – dosud není 
plně ustanovena – je v jednání a v řešení 

- p. Frost navrhl volbu sekce rozhodčích: p. Dongres Jan, Drobička Ladislav, 
Pecháček Jan. Tento návrh byl přítomnými schválen. 
Pro: 14 přítomných                Proti: 0                                  Zdržel se: 0 
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- p. Frost rovněž navrhl zorganizovat shromáždění představitelů sborů 2x do roka 
- p. Frost:je třeba rozdělit si účast na akcích sborů tak, aby byli zástupci výk. výboru 

na akcích co největšího počtu sborů 
- další upozornění: docházka na jednání výkonného výboru OSH – je třeba se  

zúčastňovat a zejména pak přenášet informace dále do sborů 
- zápisy z jednání výkonného výboru – konkrétně určovat, kdo za co zodpovídá, 

v závěru jednání vždy přečíst usnesení 
        Dále bylo řešeno: 

- upozornění na označen í překážek na pož.l sport jejichž majitelem je OSH 
- p. Frost seznámil s informacemi z KSH  a dále z KKRR 
- informace o vyúčtov. cestovného: rada mládeže – hradí KSH, ostatní rady 

hradí OSH 
- p. Frost informoval o dotacích na hru Plamen a dalších dotacích z KSH 
- je třeba, aby jednotlivé  OSH dodaly seznamy rozhodčích s platnou kvalifikací, 

seznam bude odeslán na KSH 
- informace o krajském kole soutěže dorostu – pro náš okres připadají v úvahu 

pouze jednotlivci 
- vyhlášení grantu pro neziskové organizace – spoluúčast je  10% zvážit možnost 

účasti OSH Rokycany 
         -    informace – do 30. září bude probíhat nafocení praporů sborů 
         -    pí Radoňová hovořila o shromáždění delegátů  OSH  v souvislosti s přípravou 
              nástěnek jednotlivých okresů – poděkování kronikářce OSH pí Šárce Frostové 
              která se podílela na tvorbě nástěnky našeho okresu 

- p. Frost vyzval přítomné k předávání fotografií (vč. popisek) ze všech akcí sborů 
z důvodu předání do kroniky OSH 
Informace ze zasedání starostů OSH v Přibyslavi: 

- dotace MŠMT a MV pro okres Rokycany-zpožděné z důvodu pořád.sjezdu SHČMS 
- návrh na uvolňování  dobrovolných hasičů ze zaměstnání (daň. úleva pro 

zaměstnavatele) 
- návrhy na řidičské průkazy pro dobrovolné hasiče zdarma 
- je uvažováno o zjednodušení pravidel požárního sportu  a snížení časového odstupu 

při udělování medailí 
Dále bylo projednáváno: 

- upozornění – je třeba vyhotovit předávací protokol majetku a kanceláře OSH 
v souvislosti nástupu do funkce nového starosty OSH – vypracuje pí Sedláčková 

- p. starosta Frost přečetl návrhy na vyznamená ní SDH Skomelno a Mešno – 
přítomnými schváleny 
Pro: 14 přítomných                           Proti: 0                           Zdržel se: 0 

- p. Pecháček hovořil o zavedení web. stránek OSH, poděkoval p. Strejcovi a vyzval  
členy výkonného výboru k registraci na těchto stránkách. Bylo by vhodné oznámit 
zavedení W-stránek OSH Rokycany i v místním tisku 

- p. Strejc – W-stránky je ještě třeba doplnit. Upozornil na pravidla pro spolupráci, 
na zodpovědnost autora za články apod. Pravidla pro spolupráci byla předána  
sekretariátu OSH. W-stránky jsou na l měsíc ve zkušebním provozu, potom bude 
uhrazen  roční poplatek 

        -  dále bylo jednáno o zajištění odpovídajících překážek na soutěže v požárním sportu, 
p. Strejc podal návrh na zakoupení potahového materiálu Regutek na 2 sady 

        -    časomíra na okresní soutěž v PS bude opět zapůjčena ze SDH Kornatice 
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12. Závěr jednání provedl p. starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast 
13. Přečteno usnesení z jednání. 

 
Zapsal: Sedláčková 
 
   
 

 
 
  
 
 


