
                                        Z á p i s č.  5/2011 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 8. června 2011 
 
1) Zahájení  
    Starosta OSH Frost uvítal přítomné, zejména hosta starostu KSH Plzeň  
    p. Černého a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek. 
 
2) Volba zapisovatele – navržena a schválena pí Sedláčková. 
     Volba ověřovatelů zápisu – navrženi Oldřich Pařízek, Ladislav Drobička. 
     Přítomnými schváleno. 
 
3) Kontrola úkol ů: 
    Úkoly z předchozích jednání VV byly splněny 
 
4) Čerpání rozpočtu – informovala pí Sedláčková: 
    Příjmy – nejsou podstatné odchylky od plánovaného rozpočtu, výše  
    přidělených dotací dosud není známa. 
   Výdaje – bude překročena položka cestovné – jsou propláceny cesty 
   na jednání krajských odb. rad – ved. odb. rad jsou členy krajských odb. 
   rad. Pro příští rok bude v rozpočtu s touto vyšší položkou počítáno. 
   Pí Sedláčková informovala o výdajích při převodu internetu na jiného  
   operátora – výdaje s instalací, ale podstatně nižší měsíční poplatky. 
   Ke zprávě o čerpání rozpočtu nebylo připomínek. 
 
5) Zhodnocení výročí a slavností sborů + Plamen Volduchy 
    - oslavy 120 let SDH Volduchy – velmi dobře připravené, ale z důvodu 
      změny termínu konané v tentýž den, kdy probíhala hra Plamen – 
      časově náročné. Celkově lze zhodnotit jako velice zdařilou soutěž, 
      starosta Frost poděkoval členům výkonného výboru, kteří se soutěže 
      zúčastnili jako rozhodčí. Mezi rozhodčí se zařadili i zasloužilí hasiči 
      p. Celina, Traxler a Racek.  
      Pí Baslová dále hovořila o dobré přípravě okresního kola hry Palmen, 
      poděkovala rovněž zapisovatelce pí Frostové, která se tohoto úkolu 
     zhostila první rok. Všem zůčastněným sborům byly předány diplomy  

„Pochvala“ 
   -  starosta Frost hovořil o reklamě firmy Veolia, která byl umístěna  

   na soutěži po dohodě s vedením soutěže 
 
6) Zhodnocení okresního kola soutěže v Zvíkovec PS –  
    Starosta Frost poděkoval p. Strejcovi za zapůjčení časomíry – bude  
    finanačně vyrovnáno. Dále p. Frost hovořil o čllánku o této soutěži, 
    který byl poblikovaný na web. stránkách OSH – nepatřičná kritika. Naopak 
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    soutěž byla velmi dobře připravena.  Dále starosta upozornil na to, že 
    vítěz okresního kola by se měl zúčastnil krajského kola soutěže v PS. 
    Vítězná družstva ze Zvíkovce však odmítla účast na krajském kole s tím, 
    že se zúčastní soutěže ligy. Starosta připoměl, že bylo zdůrazňováno, že 
    krajského kola se má zúčastnit nejlepší družstvo okresu. O účasti na kraj. 
    kole uvažovalo družstvo SDH Zvíkovec, které však nakonec odmítlo. 
    Krajského kola soutěže v PS se  zúčastní družstvo z Volduch –muži a 
    družstvo Líšná - ženy  
    Starosta Frost hovořil o jednotlivých disciplinách soutěže, např. v PÚ 
    mohlo být družstvo z Týčku na prvním místě – navrhl, aby na soutěži byly 
    použity jednotné stříkačky. Dále důrazně připměl, že je nutné včas odevzdat 
   přihlášky, zejména z důvodu zajištění občerstvení.  
   P. Strejc hovořil o článku na webových stránkách OSH –jsou zde uvedeny 
   pravdivé skutečnosti.  
  P. Frost – články na web. stránky je nutné projednat ve výkonném výboru. 
  P. Strejc – uvedený článek byl pouze soupisem faktů, nebyl hodnocením  
  soutěže. P. Pecháček- článek vyzněl jako nezvládnutí soutěže se strany 
  organizátora.  
  Proběhla krátká diskuze o pozdním předávání přihlášek do soutěže.  
  P. Dongres přečetl část OZ soutěže, kde se hovoří o zaslání příihlášek  
  po obdržení OZ soutěže. 
  P. Svoboda – chyba je v družstvech, která odevzdávala pozdě přihlášky. 
  Zdržení v závěru soutěže – časově náročné laminování diplomů pro vítěze. 
  Ing. Dlouhý – při publikaci článků by se měl klást důraz na psychologický 
  moment, článek,o kterém byla diskuze, by rozhodně neměl vyznít jako kritika. 
- starosta KSH p. Černý – v každém OZ musí být uveden termín předání 
  přihlášek. Mění-li se jednotlivci v průběhu soutěže, musí nutně vzniknout 
  chaos. Je nutné zpřísnit pravidla a trvat na jejich dodržování. Rada velitelů 
  musí garantovat, že soutěž bude probíhat podle pravidel. Starosta Černý 
 uvedl, že při zpracování přihlášek je ideální jména soutěžících vložit  
 do programu v PC již před zahájením soutěže.  
- k publikovanému článku na webu p. Strejc navrhl jeho smazání s omluvou 
- zamítnuto, článek bude ponechán a doplněn o další článek od výk. výboru 
- dále p. Strejc uvedl, že souhlasí s tím, aby se krajského kola soutěže v PS 
  zúčastnilo nejlepší drdužstvo, ale nebylo by na škodu, aby zkušenost 
  s krajským kolem získala i jiná družstva. Uvedl, že vítězstvím v okresním kole 
  soutěže se získává právo, nikoliv povinnost účastnit se krajského kola. Krajská 
  soutěž je jenom jednou ze soutěží vítězného družstva a to samo rozhoduje,  
  komu dá přednost – je to volba soutěžících a je třeba respektovat, pokud se 
 soutěžící rozhodnou pro účast v sérii soutěží, kde získávají body (liga). 
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- p. Král – pokud se budou vítězové účastnit v jiných soutěžích, nemůže se 
  okres nijak umístit v krajské soutěži – není šance 
- p. Dongres – vítězové okresního kola oznámili, že se nezúčastní kraj. kola 
  hned po soutěži, dali tak prostor ostatním sborům 
- starosta Černý – hovořil o diskutovaném nedělním termínu krajské soutěže - 
  jsme nuceni se přizpůsobit K. Varům. Dále uvedl, že termíny krajské soutěže 
  jsou ustaveny dříve, než termíny zpč. ligy, tudíž liga by se mohla přizpůsobit 
- připoměl, že OZ krajské soutěže je dosud zpracováváno, organizačně nebývá 
  na dobré úrovni 
- starosta Frost – byl podán návrh, aby krajské soutěže probíhaly na jednom  
  stadionu v Plzni a okresy se podílely na technické četě. Soutěž by probíhala 
  se všemi družstvy, nejenom s vítězi. Na přípravu soutěže se musí věnovat 
  stejný čas, ať soutěží 58 nebo 20 sborů. Nad účast vyšší než 50 sborů by bylo 
  třeba již uskutečnit dvoudenní akci. Tyto otázky však lze řešit pouze za před- 
 pokladu, že krajské kolo bude probíhat samostatně a ne s okresem K. Vary. 
- p. Štědrý – družstvo žen z Líšné by mělo zájem účastnit se krajského kola. 
  Muži – účastní se družstvo Volduch. 
 
7) Delegace rozhodčích na krajské kolo Plamen a krajské kolo soutěže v PS 
    - pí Baslová uvedla jména rozhodčích na krajské kolo hry Plamen, 
      připoměla, že jsou mnohdy problémy s uvolňováním ze zaměstnání 
    - p. Dongres – ORV nedodá rozhodčí na krajskou soutěž, osobně se může 
      zúčastnit pouze v sobotu 
 
8) Různé: 
    - starosta Frost informoval  o oslavách 120 let založení SDH Hrádek,  
      předložil žádosti o vyznamenání pro členy tohoto sboru – přítomnými 
     schváleno. P. Frost připoměl, že je nutné doržovat stanovená pravidla  
     při vyplňování žádostí o vyznamenání.  
   - další informace:Lhotka u Radnic výročí 70 let založení sboru (23.7.) 
     SDH Trokavec výročí 120 let založení sboru ( 16.7.)  
     SDH Holoubkov výročí 125 let založení sobru (27.8.) 
     SDH Zbiroh výročí      let založení sboru (25.6.) 
     SDH Kornatice výročí 75 let založení sobru (6.8.) 
     SDH Osek výročí 115 let založení sobru (11.6.) 
 - starosta KSH p. Černý informoval o dotacích, které jiř přišly na KSH. 
   9. června zasedá zastupitelstvo Pk, které by okresům mělo schválit dotaci 
   ve výši 150 tis. Kč, tato částka by mohla nahradit pokrácené dotace z MV. 
   Ministerstvo školství – dotace budou vyšší z důvodu vyškrtnutí některých 
   žadatelů o dotace. Jsou tendence vyloučit i Sdružení hasičů. 
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 Krajská dotace bude na účelově vázané prostředky, t.zn. budou konkrétně     
 stanoveny účely, kde se dotace mohou použít. Je předpoklad, že tyto finance  
 budou přidělovány i v následujících letech.  
 Dále starosta Černý hovořil o reklamní akci VEOLIA, která proběhla na 
soutěžích Plamen – návrh, aby příští rok byly reklamy smluvně zabezpečeny, 
příp. vázány na sponzorské dary.   
Pozvánky na krajské vyhodnocení soutěže POOD – 26.6. ve Zbiroze v areálu 
hasičského muzea.  
Další informace: HZS požaduje kontakty na vedoucí kolektivů MH – budou 
předány kontakty na jednotlivá OSH, která zařídí ostatní. 
Starosta Černý hovořil o založení Federace pož. sportu a Čs. asociace pož. 
sportu.  
Informace o účtování přidělených dotací – sbory, které čerpají dotace, musí 
vést podvojné účetnictví. Lze to řešit i tím, že dotace budou přiděleny na 
okresní sdružení, které účtuje v podvojném účetnictví, sdružení zakoupí pro 
sbory s mladými hasiči potřebné pomůcky a od těchto sborů si přeúčtuje 30% 
vlastních nákladů (70% nákladů činí dotace). Toto je jedna z možností 
účtování dotací na sborech, další možností je ta varianta, že bude nabídnut 
zjednodušený program podvojného účetnictví a sbory si budou dotace přebírat 
samy, jako doposud. Tyto informace jsou prvotní, budou projednávány na 
podzimním shromáždění představitelů OSH.  
Další informace: kontaktní hasičský den s německými hasiči, je nutné uzavřít 
smlouvu o spolupráci (v tom případě je notné poskytnutí finanční částky). 
Hasičské muzeum v Chotěšově – v letošním roce bude dokončena 
rekonstrukce střechy. Nekonkuruje Zbirožskému muzeu, exponáty zde jsou 
výstrojní součásti, drobná technika apod.  
 
Dále bylo jednáno: 
-starosta Frost připoměl, že je třeba dokončit rekonstrukci přední místnosti 
 na sekretariátu 
- p. Král hovořil o nočním požárním útoku – změna termínu na 16.7. (původně  
  9.7.). P. Frost – je třeba zpracovat propozice 
- p. Pecháček – pozvánka na PRD CUP dne 27.8.  
  Hovořil o článku o vybírání nebezpečného odpadu a dále o povinných ročních 
  prohlídkách komínů, ale prohlídky preventistů nejsou uzákoněny. 
- starosta Černý: návrhy do zákonů podává HZS. Je třeba se nejprve dostat  
  na určitou úroveň v odbornosti. 
  Dále reagoval na sbírání nebezpečného odpadu – k tomu je třeba určité  
  oprávnění. Ing. Dlouhý – nebezpečného odpadu se týkají poměrně přísné 
  zákony – zabezpečení odpadu apod. 
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Dále bylo jednáno: 
- starosta Frost navrhl, aby bylo odesláno poděkování na OÚ Zvíkovec - 
  uspořádání okresního kola soutěže v PS 

  - p. Strejc hovořil o semináři v Janských Koupelích – koncepce vzdělávání - 
    ochrana obyvatelstva. K dispozici je zpráva ze semináře. 
  - p. Strejc předložil návrh soutěže sborů – soutěž by měla být nástrojem, který 
    by zvýšil a rozvíjel aktivity sborů.  
 - p. Král – nesouhlasí s touto prezentací soutěže, zejména měl být návrh    
   projednán na VV. Rovněž je zde hovořeno o finančních přebytcích v době, 
   kdy bylo nutné zvýšit členské příspěvky. V každém případě měl být návrh 
   předem projednán na výk. výboru, než byl předložen k posouzení 
   některým sborům 
 -p. Strejc – návrh měl průvodní e-mail (byl přítomným přečten), soutěž byla 
  návrhem na pracovní verzi a jako návrh předkládána k posouzení 
 - p. Svoboda – rozumí se, že předložená soutěž je návrh, ale nesouhlasí 
   s formulací „OSH Rokycany vyhlašuje …“, mělo být uvedené, že jde  
   o návrh p. Strejce 
 - p. Strejc – mnoho dokumentů je předkládáno ve formě finálního návrhu, 
   je to běžný postup 
 - p. Svoboda – návrh měl být v každém případě nejprve poslán členům VV 
 - starosta Černý – je vítané každé zvýšení iniciativy sborů, ale nabízená 
   částka je zavádějící. A rozhoddně návrh soutěže měl být nejprve  
   prodiskutován ve výk. výboru 
 Proběhla krátká diskuze k důležitosti jednotlivých bodů soutěže. 
 - starosta Černý – doporučil materiál k posouzení shromáždění zástupců sborů. 
   Upozornil, že případné hodnocení by proběhlo v roce 2012 a OSH neví, 
   jak na tom bude finančně 
 - starosta Frost – do následujícího jednání výkonného výboru bude návrh 
   členy výk. výboru prostudován. Na jednání VV v měsíci září bude rozhodnuto 
   o dalším postupu. 
- p. Pařízek poděkoval výkonnému výboru za ČU pro německé kolegy hasiče 
  a hovožil o systému předávání medailí v Německu 
- pí Baslová předložila přítomným plán rozdělení dotací z MŠMT na jednotlivé 
  kolektivy MH, přítomní s rozdělením souhasili 
 
9) Návrh na usnesení – přečetla pí Sedláčková, přítomnými schváleno. 
10) Závěr 
Zapsal:  Sedláčková Věra     Ověřov.zápisu:  Pařízek Oldřich, Drobička Lad. 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 5/2011 



  
 


