
                                                Z á p i s    č. 7/2012 
 
z výjezdního zasedání VV OSH Rokycany v Kařeze dne 14. prosince 2012 
 
1) Zahájení 
     Starosta Frost uvítal přítomné, zejména hosty a seznámil s programem. 
     K programu nebylo připomínek, přítomnými schválen .  
 
2) Volba zapisovatele – navržena a schválena pí  Věra Sedláčková 
    Ověřovatel zápisu – navržen a schválen Ing. Karel Dlouhý a p. Ladislav Král 
 
3) Kontrola usnesení: 
     12/12 – všem členům VV – prosazování pravidla zákazu konzumace alkoholu 
                  v rámci plnění disciplin hasič. soutěží                      úkol stálý 
      13/12 – všem členům VV – spolupracovat s veliteli, získávat zájemce a zlepšit 
                   přípravu na splnění podmínek odznaku HASIČ III. A II. 
                                                                                                     úkol stálý 
 
4) Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2012 – zprávu přednesla pí Sedláčková: 
     V čerpání schváleného rozpočtu nejsou výrazné odchylky. Mírně je překročen  
     nákup prodejního materiálu, po jeho prodeji se zase zvýší příjem za zboží 
     v příštím roce. Sekretariát – energie – překročeno o cca 2.200 Kč – způsobeno  
     zvyšováním cen elektr. a plynu – v návrhu plánu na rok 2013 je se zvýšením 
     počítáno. Překročeny výdaje na okresní soutěže, zejména Plamen – zde jsou 
     přidělovány velmi nízké dotace vzhledem k tomu, že Plamen jsou dvě soutěže 
     v roce a tudíž je počítáno se zvýšenými vlastními náklady. 
     Úspora oproti plánu byla např. ve výdajích   za kancelář. potřeby, za telefonní 
     hovory, cestovné a poštovné.  
 
5) Zpráva OKRR – Ing. Dlouhý: 
    Revizní rada se schází dle schváleného plánu práce, na poslední revizi bylo  
    zkontrolováno hospodaření za 3. čtvrtletí 2012. Kontrola proběhla bez závad 
    a drobné chyby, shledané v průběhu roku, byly pouze formální.  
    Další revize proběhne v lednu 2013, kdy bude provedena kontrola za  
    4. čtvrtletí 2012 včetně kontroly vyúčtování dotací. 
 
6) Zhodnocení shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany: 
    - starosta Frost hodnotil jednání jako velmi dobré a kvalitně připravené. 
      Mírné  problémy byly s ozvučením. Účast starostů sborů byla dobrá. 
      Starosta poděkoval zejména členům SDH Kařez za zajištění pronájmu sálu a 
      pomoc při organizaci akce.  
      Připomínka z řad přítomných, proč  jednání neřídil starosta OSH: 
      Starosta Frost : výk. výborem OSH bylo odhlasováno, že shromáždění  
      představitelů sborů okresu bude řídit náměstek Miloš Svoboda.  
      Příští shromáždění se mohou vedením vystřídat i další náměstkové. 
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     Na to reagoval starosta KSH p. Josef Černý a potvrdil vysvětlení starosty  
     Frosta a pokračoval: naopak je to lepší v tom,  že starosta okresu si během jednání    
     může připravovat další materiály apod. 
 
7) Jmenování inventarizační komise:  
    Starosta Frost  dal příkaz k provedení inventur k 31.12. 2012 a navrhl: 
    - předseda inventarizační komise Miloš Svoboda 
    - členové inventarizační komise: pí Jarmila Baslová 
                                                         p. Michal Liška 
                                                         p. Michal Štědrý 
     Návrh byl přítomnými schválen. 
 
8) Návrh plánu práce výkonného výboru OSH Rokycany na rok 2013: 
    Starosta Frost seznámil s plánovanými termíny jednání VV, změna termínů je 
    v případě nutnosti vyhrazena.  Termíny jsou stanovené tak, aby byly před 
    jednáním VV KSH z důvodu schvalování vyznamenání.  
    Členové výkonného výboru s navrženým plánem práce souhlasili. 
 
9) Schválení návrhů na vyznamenání: 
    Byly předloženy návrhy na vyznamenání členů SDH Němčovice, Kařez,  
    Třebnuška, Příkosice, Lhota p. Radčem. Návrhy byly přítomnými schváleny. 
 
10) Různé:  
      - starosta Frost přeložil návrh změny pracovní doby na sekretariátu OSH - 
        místo v pátek by byla kancelář otevřena ve čtvrtek. Přítomní 
        s touto změnou souhlasili. 
      - starosta Frost rovněž  upozornil na to, že je dosud nahlášeno velmi málo 
        výročních valných hromad sborů a přitom na dnešním jednání se mělo 
        určit, kdo z VV se účastní na kterých VVH 
      - 2. března 2013 pořádá SH ČMS ples v Plzeňské Besedě, ples je připravován 
        již od loňského roku. OSH Rokycany by se mělo zapojit do jeho přípravy  
       a podílet se  finančně, nebo zajištěním cen do tomboly. 
      - starosta Frost hovořil o zhotovení domečku na požární soutěže – zhotovil  
        SDH Kornatice 
        Ze zbývajících dotací je třeba zakoupit ještě  přetlakový ventil pro PS. V plánu  
        Bylo ještě zakoupit žebřík a další, ale na to již enbyl dostatek fin. prostředků. 
 
     - p. Pecháček hovořil o zveřejňování hasič. soutěží na  stránkách OSH - 
       zde je sice kalendář akcí, ale bylo by přehlednější vytvořit pouze soutěžní 
       kalendář – odděleně. Dále hovořil o návrhu ORV, která chce zasahovat  
       do všech soutěží: do okresních kol soutěží ano, ale do místních pohárů a 
       memoriálů ne – jsou postaveny na místních tradicích a místních specifických 
       podmínkách. Dále o zákazu alkoholu na soutěžích – zejména by se neměly 
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 nazývat discipliny „pivní štafeta“ apod. 
 
- starosta KSH p. Josef Černý: 
   Poděkoval za pozvání a pozdravil jednání výkonného výboru. Reagoval na 
   předchozí příspěvek:  soutěže – ORV by měla schvalovat všechny soutěže, 
   tento požadavek je v pořádku, rovněž tak ORM by měla schvalovat soutěže MH. 
   Pravidla soutěží by neměla být v rozporu se směrnicemi soutěží. Poku se nebudou 
   dodržovat směrnice, neměly by být takové soutěže zařazovány do kalendáře soutěží 
   a s tím souvisí i pojištění soutěžících. Musí být schváleno OZ, podle kterého 
   soutěž probíhá, ale nesmí být např. soutěž bez použití přetlakového ventilu. 
   Upozornil na to, že nedodržování směrnic bude nyní daleko více postihováno, 
   např. při proplácení případných úrazů.  Pravidla soutěží musí být určována 
   zejména s ohledem na dodržování směrnic a bezpečnosti práce.  
   Starosta KSH dále hovořil o propagaci historické jízdy z Horažďovic do 
Litoměřic, která proběhne první víkend v červnu 2013. Na KSH dosud nebyla     
  předána žádná oficiální informace k této jízdě, i když jedna ze zastávek na této trase 
  bude i v Plzni.  
  18. hasičský reprezentační ples -  na web. stránkách budou zveřejněny možnosti 
  nákupu vstupenek, je zajištěna hudba, předtančení i tombola. Členové VV KSH 
  byli požádáni o pomoc při zajišťování plesu.  
  Další informace – připravuje se opět setkání přípravek 2013 – republiková akce, 
  zajišťuje ORM, setkání proběhne na Nám. Republiky v Plzni v září 2013.  
  Akce budou zastřešeny účastí hejtmana i primátora kraje.  
  Dále starosta KSH poděkoval za pomoc při zajišťování krajských kol 
  soutěží v roce 2012.  
  Program evidence SDH – byl upraven, v některých okresech jsou již dány přístupy 
   ke změnám v evidenci pro jednotlivé SDH.  
   Další informace: na web. stránkách proběhla diskuze ke Stanovám – v současné 
   době se uzavírá 3. část.  
   Starosta Černý reagoval i na problém pozdního nahlašování VVH sborů  
   v souvislosti s tím, aby byla na ně zajištěna účast  některého z členů VV OSH. 
   Na OSH PJ vyřešili tento problém tak, že každý starosta okrsku předkládá 
   do konce měsíce listopadu seznam VVH sborů ze svého okrsku.  
   Dále starosta Černý hovořil o kontrole KKRR, která probíhá na KSH na základě 
   usnesení shromáždění představitelů okresů. Revize je časově rozvržena do několika 
   termínů kontrol. Bylo navrženo posunout závěrečnou revizi tak, aby mohl být 
   kompletně zkontrolován celý rok 2012. V této souvislosti starosta Černý hovořil 
  o dobré práci Ing. Karla dlouhého, který je členem KKRR.  
  Dále starosta Černý hovořil o setkání ZH ve Zbiroze, které zajišťovalo KSH - 
  setkání bylo velice kvalitně zajištěno a všichni účastníci byli spokojeni. 
   Starosta se krátce zmínil o žádostech o vyznamenání – je třeba dodržovat 
   příslušné směrnice a žádosti pečlivě vyplňovat. 
  Na závěr poděkoval členům VV za práci v roce 2012 a popřál jim i jejich rodinným 
  příslušníkům hodně úspěchů do příštího roku.  
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- starosta Frost hovořil o slevě pohárů ve firmě SABE. Dále informace 
  o požární výstrojně v Plzni – Slovanská alej. 
- p. Svoboda hovořil o VVH sborů -členové VV by měli shromáždit termíny 
  VVH ve svých okrscích 
- pí Baslová podala informaci z jednání v Jánských Koupelích -  setkání bylo 
  velice dobře zajištěné organizačně i technicky 
- starosta Frost hovořil o účasti přípravky SDH Němčovice na celostátním 
  setkání přípravek 2012 a poděkoval starostovi obce p. Karlu Ferschmannovi 
  za vzorné reprezentování v této soutěži 
- p. Hrabák – SDH Kařez – poděkoval za pozvání na jednání výkonného výboru  
  OSH a omluvil nepřítomného starostu obce, který je bohužel zaneprázdněn 
 
 
11) Návrh na usnesení – přečetl p. Miloš Svoboda, hlasováním přítomných 
      bylo schváleno. 
  
12) Závěr provedl starosta Frost, který poděkoval  přítomným i hostům za účast 
      a popřál do dalšího roku mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
 
 
 
 
Zapsal:                        Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Karel Dlouhý 
                                     Ladislav Král 
 
 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 7/2012 
    
 
 
    
     


