
                                                                   Z á p i s   č. 6/2015 
 
z jednání výkonného výboru  OSH Rokycany ze dne 2. září 2015 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 12 členů 
 

1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem. 
K programu nebylo připomínek. 

 
2. Volba zapisovatele                 - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu     - byl navržen a schválen Jan Pecháček a Ladislav Král 
 

3. Kontrola usnesení: 
Z jednání VV OSH v červnu 2015 nevyplynuly žádné úkoly. 
Úkoly z předchozích jednání: 
- Úkol č. 4/2015 – oprava omítky na budově OSH                                                       - úkol trvá 
- Úkol č. 5/2015 - pozvat na jednán í VV OSH Rokycany ředitele HZS PK 

                              plk. Ing. Františka Pavlase                                                                - úkol trvá 
- Úkol č. 7/2015 – zajistit schůzku se starostou města Rokycany ohledně 

                              tech. zázemí a financování kraj.kola Plamen 2016                      - úkol trvá 
 

4. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – červenec 2015 – Věra Sedláčková: 
V příjmech budou překročené položky členské příspěvky a dotace od MV a MŠMT. 
V položce výdaje je vykazována úspora v úhradě energií na sekretariátu , mírné překročení je 
ve výdajích za prodejní materiál, jsou však překročeny výdaje na akce mladých hasičů a ještě 
zbývá uhradit režii na podzimní Plamen –ZPV. K této otázce bude hovořit vedoucí ORM 
Jarmila Baslová. 
Miloš Svoboda – na akce ZH je schválena částka 2.000 Kč, která se v rámci okresu 
pravděpodobně nevyčerpá. Navrhl, aby tato částka byla čerpána jako příspěvek na krajský 
aktiv ZH. Návrh byl přítomnými schválen. 

 
5. Starosta Frost informoval o situaci v SDH Jablečno, kde po úmrtí p. Krejčího zůstal v členské 

základně sboru pouze 1 člen. Z tohoto důvodu bylo navrženo tento sbor zrušit a již byly 
učiněny některé administrativní kroky – zrušení IČO sboru u Finančního úřadu v Rokycanech, 
sepsání protokolu o ukončení právního vztahu sboru. Protože dle Stanov SH ČMS musí být ve 
sboru nejméně 5 členů, schválili členové VV zrušení SDH Jablečno. 

 
6. Informace z V. Sjezdu SH ČMS dne 4. a 5. 7. 2015 v Pardubicích – informoval Jan Pecháček: 

Hovořil o přítomných hostech a jejich projevech, o průběhu pracovního jednání Sjezdu. 
Hovořil o volbách do orgánů SH ČMS a o zvolených funkcionářích.  
Seznámil s oficiálně vydanou Zprávou z V. Sjezdu SH ČMS a s Programem činnosti SH ČMS do 
roku 2020. 

 
7. Zprávy z odborných rad: 

 
- ORM- Jarmila Baslová:  předložila výkonnému výboru žádost o navýšení finančních 

prostředků na činnost mladých hasičů z důvodu zajištění podzimního kola hry Plamen. 
V průběhu roku začaly pracovat s mladými hasiči 3 další sbory a rovněž účast na jarním 
kole Plamen a na dalších soutěžích pro MH byla podstatně vyšší, než v loňském roce a 
finanční prostředky pro MH na tento rok jsou již vyčerpány. 
Bylo navrženo a schváleno navýšit částku o 10.000 Kč. 

                     Dále Jarmila Baslová informovala o účasti družstva z SDH Volduchy a SDH Němčovice na  



                                                                                                                                                                           Str. 2 
                    
 
                      krajském kole hry Plamen. Dle rozhodnutí VV obdrží každé z těchto družstev 
                      částku 1.000 Kč. 
                      ZPV dne 24. října 2015  ve strašicích – obecní úřad Strašice schválil pořádání této soutěže  
                     na  území obce. 
                     ORV – informoval Michal Liška: družstvo z SDH Nevid obsadilo 5. místo v krajském kole  
                     soutěže v PS.  

Informace z jednání KORV – bylo rozhodnuto ustavit statut rozhodčích, který by řídil 
činnost všech rozhodčích kraje. Odborná příprava je v rámci kraje na velmi dobré úrovni.  
Zhodnocení okresního kola v PS v Nevidě- hodnoceno velice kladně, dobré technické 
zázemí, dobrá organizace. Počáteční zpoždění bylo způsobeno závadou na ozvučení. 
Problémem je nízká účast družstev na této soutěži. 

- ORP – hovořil Marek Sýkora: informoval o doškolení 2 preventistů – p. Vaindl a Ungr. 
Celkem bylo v letošním roce proškoleno 7 preventistů. Jednání ORP se uskuteční v říjnu 
tohoto roku.  

- Miroslav Frost informoval o zkouškách v odbornosti Hasič III. A II. stupně,  kterých se 
zúčastnili 4 absolventi 

 
8. Zhodnocení soutěží: 

- Okresní kolo soutěže v PS  27. června v Nevidě – soutěž byla velice kvalitně připravená, 
dobré technické zázemí, výborná spolupráce s SDH Nevid 

- Starosta Frost hovořil o soutěžích v Příkosicích, Bujesilích a Týčku – dobrá atmosféra, 
V Bujesilích  dobré výkony soutěžících i dobrá zábava. 
Oslavy výročí sborů se konaly v Bušovicích, Štítově, Skomelně a Mlečicích – sbory 
uspořádávají oslavy dle svých technických i finančních možností. Velice kladně byla 
hodnocena oslava ve Štítově. Ve sborech je však špatná pořadová příprava. 
Oslavy v SDH Kladruby – účast Ladislav Král, spojené se zábavou s místními rodáky. 
Oslavy v SDH Mýto – předvedení pož. útoku s koňkou., což všichni přítomní ocenili.  

 
9. Projednání stížnosti Jiřího Ježka: 

Stížnost přečetl Miloš Svoboda-  jednalo se o odvolání Jiřího Ježka z funkce velitele SDH 
Přísednice a vyloučení ze sboru. Dle Jiřího Ježka je vyloučení ze sboru neplatné – důvody 
uváděl ve stížnosti.  
Starosta Frost navrhl pozvat starostu SDH Přísednice Oldřicha Pařízka i Jiřího Ježka na jednání 
v užším výboru OSH Rokycany s tím, aby každý z nich uvedl své vysvětlení a stanovisko ke 
stížnosti.  
Závěry z tohoto jednání budou předloženy na následujícím jednání výkonného výboru OSH 
Rokycany.  

 
10. Různé:  

- Starosta Frost informoval o dotaci Pk na letošní rok, ze které navrhoval zakoupit 2 ks 
vzduchovek pro  OSH,  notebook ORM, velké stany rovněž pro sbory, které pracují s MH. 
Bylo by vhodné zakoupit i další – menší ozvučení, nezávislé na elektrickém napájení. 
Stávající ozvučení je neustálým zapůjčováním devastováno a v současné době je 
nefunkční. Rovněž je třeba zakoupit žebřík pro požární sport a koberec pod základnu. 

- Miloš Svoboda předložil výkonnému výboru žádost o založení SDH Ostrovec. Žádost byla 
přítomnými schválena, proběhne ustavující schůze sboru a budou provedeny další 
administrativní úkoly dle organizačního řádu SH ČMS.  

- Starosta Frost předložil návrhy na vyznamenání pro členy SDH Vranovice, Němčovice, 
Holoubkov  a Zbiroh – návrhy byly přítomnými schváleny 
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11. Návrh na usnesení, usnesení: 

Návrh na usnesení z dnešního jednání VV OSH Rokycany přečetl Miloš Svoboda. Usnesení 
bylo přítomnými schváleno. 

 
12. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a 

jednání ukonči 
 
 
 
 
Zapsal:                                    Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:             Jan Pecháček 
                                                 Vladimír Sazima 

 
 
 
 
        


