
 
                                                Z á p i s č. 7/2011 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. 11. 2011 
 

1) Zahájení – starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosta – ředitele HZS  
Rokycany Petra Špelinu, a seznámil s programam. K programu nebylo 
přípomínek. 

2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
Zapisovatel – navržena pí Věra Sedláčková 
Ověřovatelé – Jan Pecháček, Oldřich Pařízek. 
Návrhy byly přítomnými schváleny. 

 
3) Kontrola usnesení – 

Bod č. 9) – odeslat dopis ohledně návrhu člena OKRR za pí Reindlovou 
                   SDH Dobřív – úkol splněn, sborem byla navržena 
                   Burýšková Jiřina 

   
4) Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2011 – hovořila pí Sedláčková: 

Informovala o jednotlivlých položkách rozpočtu, překročeny jsou pouze 
výdaje za tonery, pro příští rok bude tato položka navýšena, a dále 
cestovné – souvisí s účastí členů výk. výboru na jednání krajských 
odborných rad, rovněž tato položka bude v plánu příštího roku navýšena. 
Infromace o daru Pk – bude použit zejména pro MH a pro hasičské 
soutěže.  

 
5) Návrh plánu rozpočtu na rok 2012 – pí Sedláčková: 

Většina položek plánu je dána buď smlouvami (pojištění, poplatky za  
zpracování účetnictví apod.), nebo výší přidělených dotací (soutěže, MH), 
nebo stavem členské základny (členské příspěvky, odvody na SH ČMS). 
Plánovaný rozpočet je vyrovnaný, pí Sedláčková hovořila rovněž o 
navýšení mzdových prostředků. K tomuto hvořil náměstek M. Svoboda: 
OSH odvádí za zaměstnance soc. a zdravot. pojištění z minimální mzdy 
(cca 8.000 Kč), i když mzda zaměstnance této výše nedosahuje. Bylo 
proto navrženo, aby mzda pí Sedláčkové od příštího roku činila cca 8.000 
Kč s tím, že bude rozšířena pracovní doba o úterý od 10.00 do 16.00 hod. 
S návrhem plánu rozpočtu i zvýšením mzdových prostředků a rozšířením 
úředních hodin na sekretariátu přítomní souuhasili. 

 
6) Příprava shromáždění představitelů sborů 26.11. 2011 v Kařeze: 
     P. Svoboda přečetl změny ve výk. výboru, které budou předloženy  
     ke schválení  na shromáždění: 
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- místo pí Boženy Radoňové, předsedkyně OKRR, navržen Ing. Karel Dlouhý 
(SDH Bušovice), místo Ing. Dlouhého navržen jako člen VV Michal Štědrý 
(SDH Týček), stávající člen OKRR 

- místo p. Hrubce, člena VV, který se nemohl zúčastňovat jednání, 
navržen p. Igor Tjutčev (SDH Zvíkovec) 

- místo p. Štědrého navržena do OKRR pí Ivana Andělová (SDH Zbiroh) 
- místo pí Reindlové navržen jako člen OKRR pí Jiřina Burýšková (SDH 

Dobřív) 
Starosta Frost hovořil o důležitosti dobré práce OKRR, zejména 
v souvislosti s kontrolou účetvictví, vyúčtování dotací, darů apod. 
Dále byly na jednání shromáždění předst. SDH navrženy komise: 
Volební:        Martin Tomec (SDH Zbiroh) 
                       Zdeněk Šubrt (SDH Cheznovice) 
                       Ing. Pavel Trepeš (SDH Bujesily) 
Zapisovatel:   Jiří Ježek (SDH Přísednice) 
Ověřovatelé:  Věra Sedláčková + 1 
Mandátová:    Zbyněk Knot (SDH Třebnuška) + 2 
Volba komisí: Jan Pecháček (SDH Bujesily) 
Návrhová:      Ladislav Král (SDH Podmokly) + 2 
Skrutátoři:       členové OKRR 
Starosta Frost upozornil na to, že délka diskuzního příspěvku by neměla 
přesahovat 5 minut. Diskuze pouze formou písemného přihlášení. 
Dále p. Svoboda přečetl návrh programu na shromáždění včetně 
rozmístění přestávek v průběhu jednání.Návrh byl přítomnými schválen. 

 
     7) Inventury: starosta Frost vydal příkaz k provedení inventur k 31.12.2011 
         předseda i nv. komise navržen Ing. Karel Dlouhý, členové Jan Dongres, 
         Miloš Svoboda, Michal Štědrý. S návrhem přítomní souhlasili. 
 

8)Ředitel HZS Rokycany plk. Špelina hovořil o pokračování rekonstrukce 
sekretariátu, na tuto akci přislíbil od HZS Rokycany další finanční pomoc. 

 
9)Zpráva ze setkání starostů OSH v Přibyslavi 22.10. 2011: 

Starosta Frost informoval: Starosta SH ČMS hodnotil činnost  tohoto roku  
jako velmi dobrou. V současné složité situaci se podařilo splnit všechny 
úkoly tohoto roku.  Informace o zásazích v letošním roce. Informace  o 
Čs. svazu požárního sportu – tato organizace chcemj. Měnit i  pravidla 
požárního sportu. Soutěže mladých hasičů – opět přivezli prvenství do 
České republiky.  
CTIF – po 111-leté historii CTIF byla zvolena viceprezidentkou této 
organizace pí Markéta Stržíková.  
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Kladně hodnocen Pyrocar (z našeho okresu účast SDH Mirošov) 
Odchod z funkce gen. ředitele HZS p.Miroslava Štěpána. 

 
    10)Zpráva ze zasedání představitelů OSH v Nýřanech 

(účast p. Frost, Svoboda, Pecháček): 
- předání praporu – dar hejtmana Pk, jednáno nejprve s firmou Alerion – 

nesplnila požadavky, rozhodnuto pro p. Velebného 
- byla řešena otázka odtržení soutěží od KV kraje, převážná většina 

přítomných byla pro samostatné soutěže. 
- vedoucím KRM byl zvolen p. Bucifal (Klatovy) 

 
11)Zpráva z aktivu ZH v Lužanech: 
      Vedoucí aktivu ZH p. Zajíček přednesl zprávu o činnosti a byl schválen  
       pán práce na rok 2012.  Příští setkán ZH je plánováno na Zbirožsku.  
       Byly předneseny zprávy jednotlivých okres. vedoucích aktivů ZH. 
       P. Rataj oznámil ukončení činnosti ve funkci ved. aktivu ZH  
       okr. Rokycany, na tuto funkci byl navržen p. Miloš Soboda . 

 
     12) Zpráva z předávání titulu Zasloužilý hasič v Přibyslavi: 

      Informoval starosta Frost, který při této přiležitosti pogratuloval 
      p. Svobodovi k udělení tohoto titulu.  
      P. Frost informoval o celém průběhu akce a doporučil dále průběžně   
      oceňovat aktivní členy sborů, aby toto nejvyšší vyznamenání nedostávali 
      až ve vysokém věku, kdy již mají zdravotní problémy apod. 

 
  13) Zprávy z odborných rad: 
         - pí Baslová  ORM – infromovala o školení ved. MH a o jednáních 
           rady mládeže. Rovněž hovořila o noční soutěži dětí v dubnu 2011 a 
           upozornila, že pro příští takovou akci je třeba zajistit písemný souhlas 
           rodičů. Soutěž byla velmi zdařilá a úspěšná.  
           Informace z jednání KRM a dále informace z okresního kola hry Plamen  

  -náročná, ale úspěšná akce.  
 Krajské kolo hry Plamen – některé záležitosti kritizovány, zejména 
přístup organizátorů akce k dětem. Na základě získaných zkušeností bylo 
dohodnuto, že i na okresních kolech hry Plamen bude probíhat CTIF.  
Červen – přípravy na LT, v červenci probíhaly letní tábory MH.  
Na podzim opět proběhla noční soutěž dětí ve Stupně. V měsíci listopadu 
bylo uskutečněno další školení vedoucích MH.  
Informace o plánu práce ORM na rok 2012.  
P. Pecháček upozornil, aby se do akcí MH zapojovali zejména proškolení 
rozhodčí MH.  
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- p. Svoboda – poděkoval pí Baslové za přípravu a organizace okresního  
  kola hry Plamen, soutěž byla velmi dobře zabezpečená 
-p. Strejc – zpráva z rady pro ochranu obyvatelstva: 

           Zápis z jednání rady v měsíci říjnu, kde byly mj. řešeny cílové skupiny  
           vzdělávání – referenty ochrany obyvatelstva SDH, kteří působí jako 
           technici v jednotkách, nebo členy sdružení, kteří plní jiné úkoly ochrany 
           obyvatelstva (opět v jednotkách). Obsah vzdělávání – bude se vycházet  
           z připravovaných metodik pro ochranu obyvatelstva v jednotkách, 
           tzn. bude se řešit ve spolupráci s komisí pro bojový řád.  
           Třetí okruh – zabezpečení lektorů – bylo konstatováno, že toto je  
           záležitost HZS, až v budoucnu lze uvažovat o podílu SH ČMS. 
           Byly přijaty úkoly, jak se ochrana obyvatelstva bude vyvíjet do 
           budoucna - rozšířit prevenci o chranu obyvatelstva. Jsou stále  
           připravovány metodické pokyny pro sbory, ale stále více ochranu 
           obyvatelstva přebírá HZS. Pokud dojde k dohodě, určitý podíl nám 
           v budoucnu přepustí. 
           Jednáno s p. Šnaiberkem (HZS Rokycany)– školení členů rady pro ochr.  
           obyvatelstva, budou přizpůsobena témata i podle návrhů přítomných,  
           bude zveřejněno na stránkách OSH Rokycany 

- p. Vaindl – zpráva z ORP: 
  V této radě je rovněž projednáváno rozšíření prevence o činnost rady pro 
  ochranu obyvatelstva.  
  P. Vaindl hovořil o soutěži PO očima dětí – bude dohlédnuto, aby  
 propagace soutěže proběhla na všech školách.   
Zhodnocení preventivních kontrol – probíhají většinou jen v malých 
obcích, tento problém by bylo vhodné řešit formou besedy s občany.  
Také bylo uvažováno o zorganizování zábavné soutěže (kvízu) za účelem 
větší informovanosti občanů o nástrahách v topném období apod. 

     Starosta Frost dále informoval: 
     10. října byli pozváni hejtmani všech krajů do Přibyslavi, mj. byly    hledány  
     možnosti vzájemné spolupráce. Bylo konstatováno, že kraje mají k hasičům  
     lepší vztah než stát. Na všechny okresy bylo přiděleno 150 tis. Kč a je reálný 
     předpoklad, že tato částka bude přidělena i v příštím roce.  
 
14) Různé: 
      - byly předloženy návrhy na vyznamenání – Karel Ferschmann (SDH 
        Němčovice – med.Sv.Floriána, Jakub Ferschmann (SDH Němčovice) – 
        ČU OSH. Návrhy byly přítomnými schváleny 

- starosta Frost informoval o nákupu z daru Pk ozvučení a projektoru.   
Navrhl, aby ozvučení měl na starost p. Štědrý, projektor p. Pecháček, a     
časomíru, která  bude rovněž zakoupena, p. Lauber a p. Strejc. P. Strejc  
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     - uvedl, že z časových důvodů se pravděpodobně nebude moci všech soutěží 
       zúčastňovat  
     - v pátek 16. prosince se bude konat výjezdní zasedání VV  
       od 10.00 hod. v Kařeze v restauraci U Kroftů 
 
   - p. Pecháček – v pátek 18.11. a v sobotu 19.11. proběhne v zasedací 
     místnosti OSH školení rozhodčích – v pátek od 16.00 hodin, v sobotu  
    dopoledne a následně potom zkoušky proběhnou v sobotu odpoledne. 
    Další cykliku školení si budou proškolení členové již hlídat sami.  
    Sekce rozhodčích – složená z rozhodčích instruktorů. Přezkoušení  
    rozhodčích bude potom pro ty rozhodčí, kteří se zúčastňují soutěží.  
  - p. Štědrý hovořil o zakoupeném ozvučení – je kvalitní, na různých kolech 
    soutěží splní svůj účel. Aparatura bude  zapůjčována pouze s obsluhou  
    (p. Štědrý). Není dobré, aby se tato technika zapůjčovala jako oběživo. 
 - p. Svoboda – souhlasil se zapůjčováním ozvučení pouze s obsluhou. Do této 
   doby si sbory zapůjčovaly zvukaře za poměrně vysokou cenu, a navrhl, aby 
   sbory hradily za použití aparatury poměrnou část (úhrada cestovních nákladů). 
  P. Štědrý vysvětlil technické parametry, možnosti, dosah apod.  
  zakoupeného ozvučení.  
 Bylo navrženo, aby ozvučení bylo použito na shromáždění představitelů OSH 
 v Kařeze.  
 Dále p. Štědrý navrhl, aby zakoupený projektor byl používán pouze pro potřeby 
 OSH- v terénu je zvýšená možnost poškození (zakouřené místnosti apod.). 
Starosta Frost dále připoměl, že byl zakoupen ještě notebook a tiskárna na 
soutěže. Dále informoval o plánovaném zakoupení lékárničky pro potřeby 
soutěží, předpokládaný výdaj cca 5.500 Kč. S tímto nákupem přítomní 
souhlasili.  
 
15) Návrh na usnesení: 
       Byl přečten návrh na usnesení – viz příloha tohoto zápisu. 
       Přítomnými schváleno. 
 
16) Závěr 
 
       Zapsal:                           Sedláčková Věra 
       Ověřovatelé zápisu:       Pecháček Jan 
                                                Pařízek Oldřich 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 7/2011 
 

                                                      
 



 
            
            

 
 
 

 
                          

 


