
                                                      Z á p i s   č.  6/2014 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 10. září 2014 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 13 přítomných 

 

1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a v úvodu jednání popřál členům  

    výkonného výboru, kteří měli v předchozím  měsíci narozeniny.  

    Dále seznámil s programem – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele –           byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

    Volba ověřovatelů zápisu – byli navrženi a schváleni Igor Tjutčev a Jarmila Baslová. 

 

3. Kontrola usnesení: z předchozího jednání nevyplynuly žádné úkoly. 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen – informovala Věra Sedláčková:  

    Z příjmů je překročena zejména položka prodejní materiál, o odpovídající  

    částku jsou zároveň překročeny i výdaje. Rovněž budou překročeny výdaje  

    na soutěže MH, čerpání  však odpovídá počtu akcí s mladými hasiči – pexeso, 

    člověče nezlob se, noční soutěž, Plamen a ZPV. Úspora je rovněž v položce 

    telefonní hovory, brožury, cestovné a rezerva je i v položce různé.  

    Ze schválených dotací MV a MŠMT  v celkové částce 72.110 Kč bylo  

    prozatím přeposláno na účet OSH Rokycany 42.420 Kč, do konce měsíce listopadu  

    budou doúčtovány dotace na Plamen, mzdy, MTZ SDH  a vzdělávání vedoucích MH. 

    Miloš Svoboda v souvislosti s čerpáním rozpočtu navrhl, aby z položky ZH 

    bylo hrazeno pohoštění  na aktiv ZH Pk  v Manětíně.  

    Návrh byl přítomnými schválen. 

 

5. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý: 

    Poslední  jednání revizní rady proběhlo počátkem měsíce července. V hospodaření 

    OSH ani ve vedení finančních deníků nebylo shledáno závad. 

    Další kontrola revizní rady bude uskutečněna po ukončení 3. čtvrtletí v měsíci říjnu. 

 

6. Zprávy z odborných rad: 

     ORP – Marek Sýkora: Poděkoval za pomoc při předávání diplomů za soutěž Požární 

     ochrana očima dětí a hovořil o plánovaném školení preventistů, které je plánováno  

     na listopad letošního roku. Doposud se však přihlásil pouze 1 zájemce. Budou obesláni 

     všichni preventisté, kterým končí v letošním roce platnost školení s výzvou, zda si 

     chtějí školení obnovit.  

     Rada pro ochranu obyvatelstva – Vladislav Strejc:  v rámci kraje nebylo v letošním roce 

     žádné jednání, pravděpodobně z důvodu nemoci ved. krajské rady 

     ORM – z důvodu nemoci Jarmily Baslové v uplynulém období hovořil Miloš Svoboda: 

     Jednání rady proběhlo 1. září, řešila se zejména příprava zahajovacího kola hry Plamen. 

     Termín byl stanoven na 25. října, místo konání Bujesily. Kategorie – jako v předchozích 

     letech starší a mladší, délka trati 2 a 3 km. Velitel soutěže – Jarmila Baslová a  

     Petr Traxler.  

     S návrhem OZ soutěže seznámil Miloš Svoboda. Podrobnosti budou ještě upřesněny. 

    Miloš Svoboda informoval rovněž o založení kolektivu MH v SDH Kařez. 
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7. Příprava shromáždění představitelů sborů – byl navržen termín 22. listopadu, místo 

    konání Sokolovna Kařez.  Začátek v 9.00 hodin.  

    Dále bylo jednáno o termínu příštího jednání výkonného výboru – byl navržen a schválen 

    termín 5. listopadu.  

 

8. Zhodnocení soutěže v PS:  

    - starosta Frost: soutěž byla dobře připravená, ale měl by být určen závorčí.  

    - Jan Pecháček – soutěž byla v každém případě na vyšší úrovni než v loňském roce 

    - Vladislav Strejc – závažné nedostatky nebyly, ale soutěž byla rozvláčná, největší ztráta  

      času byla před nástupem a zdržení bylo i při dovozu vody. Měl by se  zrychlit nástup na 

      jednotlivé discipliny. Dále bylo opomenuto zajistit koberec pod základnu při disciplině 

      požární útok. Technická četa zvládala průběh soutěže dobře. Je třeba zdůrazňovat, aby  

      změny na startovních listinách byly nahlašovány pouze do určité hodiny.  

      Nefunkční dálková signalizace - opravu zajistí Vladislav Strejc. 

 

9. Diskuze, různé 

    - starosta Frost hovořil  o dotaci z Pk, která přišla na všechna Okresní sdružení v kraji 

      a přečetl smlouvu, na co konkrétně lze dotaci čerpat.  

       

    - Jarmila Baslová požádala výkonný výbor o zapůjčení terče CTIF na memoriál E. Smitky 

    - starosta Frost poděkoval Marku Sýkorovi za zhotovení nástěnek na zveřejnění výsledků 

      při soutěžích. Informoval o soutěžích, pořádaných v měsíci srpnu: 

  

    - soutěž SDH Mirošov O pohár města Mirošova– dobře zorganizovaná,     

      úspěšná akce 

    - Pomokly – hasičiáda dne 23.8.  

    - hasičské rodeo Týček  9.8. – tradičně dobrá akce 

    - Bujesilský PrdCup – 31.8. -– dobře zorganizované, úspěšné 

      Starosta Frost pozval přítomné členy VV OSH na memoriál Miroslava Vojče na 13. září   

      v Cheznovicích .  

   

  -  starosta Frost předložil žádosti o vyznamená členů SDH Zvíkovec  a SDH Bušovice -    

     přítomnými schváleno. 

     Věra Sedláčková předložila rozdělení dotací MTZ SDH dle rozhodnutí ORM. Dotace 

      byly převážně rozděleny mezi sbory, které začínají pracovat s MH 

 

     Výročí sborů: 

     Starosta Frost informoval o průběhu výročí sborů v měsíci květnu – srpnu: 

      -  Nevid - 24.5. výročí 85 let trvání sboru – úspěšná akce, sbor požádal o pořádání  

         okresního kola v PS v roce 2014 

 - Radnice –  dne 31.5. výročí 130 let spojené s Floriánskými slavnostmi. Malá účast 

         sborů okrsku,  v předchozích letech bývaly tyto slavnosti více navštěvované 

 -  Prašný Újezd –  dne 7.6  výročí 115 let založení sboru  

  - Kakejcov – 8.6. výročí 80 let založení sboru 

  - Cekov –  dne 14.6. výročí 115 let trvání sboru 

 -  Břasy – dne 21. 65. oslavy 140 let trvání SDH 

  - Těškov – dne 19.7. oslavy 125 let trvání sboru 
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  - Líšná – dne 2.8. výročí 116 let trvání sboru 

       - Bujesily –  dne 30.8. oslavy 110 let založení sboru, spojené  s Bujesilským PrdCupem. 

      Při těchto výročích byly zasloužilým hasičům a dlouholetým členům sborů předávány 

      pamětní medaile , vydané ke 150. výročí založení dobrovolného hasičstva v Čechách 

      

    Všechna výročí SDH hodnotím jako úspěšné podle možnosti jednotlivých SDH.  

 

     Dále starosta Frost přečetl pozvánku SDH Ejpovice  na oslavy120. výročí založení  

     sboru, konané dne 27.9. 2014 v Ejpovicích – na tyto oslavy byli určeni za zástupce   

     OSH Ing. Karel Dlouhý a Miloš Svoboda.  

     Starosta Frost informoval o zasedání  VV KSH dne 9. září v Chotěšově. Jednání se   

     nekonalo z důvodu mnoha nedostatků v organizaci i řízení, nebyl schválen program, 

         předchozí zápis byl předán pozdě. Tak bylo jednání ukončeno. 

 

         Starosta Frost navrhl vypracovat návrhy na udělení medaile Sv. Floriána a doporučit je  

         ke schválení VV KSH:  Ladislavu Drobičkovi – SDH Mýto,  

         Vladislavu Strejcovi – SDH Kornatice, Ing. Karlu Dlouhému – SDH Bušovice a  

         Šárce Frostové – SDH Cheznovice. Hlasováním bylo schváleno, že návrhy budou  

         vypracovány a odeslány na jednání VV KSH s doporučením výkonného výboru OSH  

        Rokycany ke schválení. 

           

 

 10. Návrh na usnesení, usnesení 

       Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, které 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:       Igor Tjutčev 

                                         Jarmila Baslová 

 

 

 

 

     


