
                                                Z á p i s  č.  6/2011 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 7. září 2012 
 

1) Zahájení 
Starosta OSH Frost uvítal přítomné a seznámil s programem. 
K programu nebylo připomínek. 

 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Zapisovatel – navržena pí Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu – pí Baslová Jarmila a Frostová Šárka. 
Návrhy byly přítomnými schváleny. 

 
3) Kontrola usnesení: 

Všechny úkoly z předchozích jednání VV byly splněny, tj. body 
č. 1 – 8/2011. Z toho úkoly z předchozího jednání: 
bod č. 7. – prostudovat návrh soutěže sborů – splněno 
bod č. 8. -  odeslat děkovný dopis za organiz. soutěže v PS 
                  na SDH Zvíkovec a OÚ Zvíkovec – splněno 

 
4) Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2011 – informovala pí Sedláčková: 

Odchylky od plánovaných položek – prodejní materiál, který musel být 
předzásoben, tonery – nákup dvou sad náplní v počátku roku, aby byla 
možná okamžitá výměna. Dále cestovné – jednání na krajských odb. 
radách, s navýšením této položky bude počítáno v rozpočtu roku 2012.  
Výrazná úspora v plánovaném paušálním poplatku za internet –  
předchozí paušál.poplatek 1.300 Kč měsíčně, nyní 400 Kč měsíčně. 
Ostatní položky jsou v souladu s plán. rozpočtem. 

 
5) Zpráva OKRR  – za nepřítomnou pí Radoňovou informovala 

pí Frostová:  revize hospodaření  OSH se konala 13. července, 
byly kontrolovány měsíce duben, květen, červen 2011. Při kontrole 
nebylo shledáno závad. Rovněž byla provedena kontrola dotací, které již 
byly vyúčtovány, kontrola faktur, pohybu na účtu a pokladní hotovosti – 
bez závad. 
Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pí Radoňové je třeba řešit otázku 
obsazení funkce předseky OKRR,  v této otázce je jednáno 
 s Ing. Dlouhým. Dále bude rovněž řešena dlouhodobá neúčast pí 
Reindlové, členky OKRR – pí Reindlové bude odeslán dopis ohledně 
dalšího působení v OKRR 

 
6) Příprava zahajovacího kola hry Plamen – informovala pí Baslová: 

Soutěž již byla připravena na jednání ORM a proběhne 8. října ve Stupně 
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na místním házenkářském hřišti. Pí Baslová hovořila o obsazení 
jendotlivých disciplin a o dalších podrobnostech. 
Dále: informace z jednání KORM – za okres Rokycany byla vznesena 
kritika ohledně předávání diplomů – měly být předány všem soutěžícím 
dětem.  
8. září proběhla v Soběticích soutěž Soptíků. 
Hra Plamen v roce 2012 – soutěž bude konána v okrese Plzeň – město a 
soutěž dorostu v Rokycanech. Krajská soutěž CTIF Chodov – bylo 
konstatováno, že soutěžícím z okresu Rokycany chybí trénink v CTIF. 
P. Svoboda doplnil informace ze soutěže – kritizoval nevhodné chování 
rozhodčích vůči soutěžícím dětem, mnohdy arogantní, tento přístup  
soutěžící děti odrazuje od další účasti na soutěžích. 

 
7) Zhodnocení oslav výročí sborů: 

- p. Strejc – oslavy SDH Kornatice, Hrádek  a Holoubkov – zde 
mě zarazila poměrně nízká účast členské základny. Organizace 
vlastních oslav – průvody a pokládání věnců (vystupování 
vlajkonošů apod.) – velké nedostatky. Ukázky techniky – 
nejkvalitnější v SDH Holoubkov. Funkcionáři sborů by se měli 
účastňovat i jiných akcí, zejména z důvodu výměny zkušeností.  

- p. Frost – oslavy SDH Zbiroh:  celá akce byla velmi dobře 
připravená, část oslav vysílala i televize.  

- p. Král – rovněž konstatoval, že akce byla velmi dobře 
zorganizovaná, jak ukázky, tak i technika 

- p. Svoboda – vyzdvihl zejména organizaci průvodu a pokládání 
věnců – velmi dobře zvládnuté, předcházela kvalitní příprava 

- oslavy v SDH Trokavec dne 26.7. – hovořil p. Frost a p. Svoboda: 
Ve sboru přetrvávají napjaté vztahy mezi obcí a výjezdovou 
jednotkou. Účast členů na oslavách byla dobrá, rovněž i organizace 
oslav, byly předvedeny perfektní ukázky techniky. Starosta OSH 
popřál členům sboru mnoho úspěchů a doporučil vydržet v jejich 
činnosti s tím, že možná další obecní zastupitelstvo bude více 
nakloněno jejich činnosti. 

- Lhotka Radnická – p. Pecháček: oslavy byly rovněž kvalitně  
zorganizovány, dobře zabezpečená slavnostní schůze. Dle možnosti  
malé obce byly dobré ukázky požární techniky. 

- SDH Kornatice – velmi dobře připravené, i když se nedostavil  
prof. hasiči. Sbor vystačil s vlastní technikou, dobré ukázky. 

                    Doplnil p. Svoboda – slavnostní schůze byla perfektně připravena, 
                    při předvedeném zásahu sboru bylo dosaženo velmi dobrého času. 
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- SDH Holoubkov – p. Dongres: kritika průvodu, který nebyl 

                  na dobré úrovni, byl neorganizovaný.  Malá příprava této slavnosti,    
                  akce nebyla připravená 

- p. Pecháček hovořil o oslavách v okrese Plzeň – sever – nebyly 
                 na dobré úrovni, špatná organizace, neorganizované průvody, dobrá  
                 pouze  slavnostní schůze. Konstatoval, že oslavy sborů našeho okresu  
                 mají většinou podobné akce na vyšší úrovni. 
 

8) Delegace zástupců OSH Rokycany na shromáždění zhástupců OSH  
v Nýřanech dne 25. října – zúčastní se p. Frost a p. Pecháček a  
p.Svoboda. Přítomní s tímto návrhem souhlasili. 

 
9) Starosta Frost informoval o rozdělení dotací z MŠMT na sbory, které 

mají družstva mladých hasičů – rodělení dotací bylo rovněž schváleno 
usnesením ORM. Bylo rozhodnuto, že budou  zakoupeny překážky na 
okresní kolo hry Plamen a 30% vlastních zdrojů bude hradit OSH.  
S tímto návrhem přítomní souhlasili. P. Svoboda přečetl seznam překážek, 
které budou hrazeny z této dotace.  
Dále starosta Frost informoval o daru Pk ve výši 150 tis. Kč. Navrhl 
zakoupení časomíry pro 2 dráhy, ozvučení, notebook s tiskárnou na 
soutěže, projektor. Za zbylou částku by se nechaly opravit překážky na 
soutěž v požárním sportu (hlavně bariery). Pro mladé hasiče by byly 
zakoupeny kompletní překážky, stávající jsou majetkem p. Pravdy, 
předchozího ved. ORM. Bylo hovořeno o jednotlivých částkách za výše 
uvedené překážky apod.  
Dále starosta Frost navrhl, aby z rozpočtu OSH byla uvolněna částka 
10.000 Kč a převedena na KSH Pk. Návrh byl přítomnými schválen. 
P. Strejc hovořil k návrhu na zakoupení projektoru – mohl by být 
zapůjčován sborům pro potřeby školení.  
Bude určena odpovědná osoba, která se bude starat o tyto zakoupené 
předměty. 

 
10)Příprava shromáždění zástupců sborů – 
      vedením schůze byl pověřen p. Svoboda, přítomní souhlasili 
 

11) Různé: 
- dokončení rekonstrukce sekretariátu – předpokládaný termín je  

                začátkem října tohoto roku 
- informace – 27. října se uskuteční setkání ZH v Lužanech 
- p. Pařízek hovořil o předání čestného uznání německému kolegovi 

které udělilo OSH Rokycany a poděkoval 
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- p. Král hovořil o nočním útoku, který se uskutečnil v měs. srpnu 
             - p. Svoboda informoval přítomné o okrskové soutěži (okrsek č. 15), 
                  která proběhne dne 25. září od 13.00 hodin v Týčku 
              

- Podmokelská hasičiáda – velmi zdařilá akce, hodnotné ukázky, 
účast 9 družstev mužů a 4 družstva žen. V příštím roce bude 
Podmokelská hasičiáda spojena s oslavami 125 let trvání sboru 

- informace – 17. září proběhne soutěž v Terešově 
 

12) Návrh  na soutěž sborů okresu Rokycany: 
- p. Drobička – sborům by byly dávány finanční odměny za něco,  

co jsou povinny dělat – navrhl jiné odměny než finanční 
- p. Pecháček – nápad na soutěž sborů je dobrý, agenda, tj, evidence 

získaných bodů, vyhodnocování apod. by byla velice náročná 
- p. Svoboda – hovořil o hotovosti na účtu OSH a o poplatcích, které 

je třeba ještě uhradit do konce roku. Není očekáván přebvytek, na 
účtě nebudou peníze nazbyt, které by byly přidělovány sborům 

- p. Vaindl – nemůžeme počítat s přebytkem v rozpočtu 
- p. Král – některé body soutěže jsou dobré, finanční ohodnocení však 

v žádném případě 
- p. Pařízek – je proti návrhu soutěže, dobrovolní hasiči nejsou od 

toho, aby byli placeni 
- pí Baslová – odměny sborům spíše ve formě diplomů a darů, ne 

finanční 
- p. Strejc – návrh byl výkonným výborem bohužel pojat jako celek, 

lze ho modifikovat různým způsobem 
Hlasování přítomných: pro návrh 0, proto všichni přítomní 

 
13) Návrh na usnesení:  

Byl přečten návrh na usnesení – viz příloha tohoto zápisu, přítomnými 
schváleno. 

 
14) Závěr 

Zapsal:                                   Sedláčková Věra 
Ověřovatelé zhápisu:            Baslová Jarmila, Frostová Šárka 
 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 6/2011 

       
 



 
 

       
 

 
 
 


