
                                                    Z á p i s   č.   7/2013 
 
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 6. listopadu 2013 
Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů 
 
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a 
    hosta pí Hanu Kalivodovou z SDH Mirošov. Seznámil s programem, 
    k programu nebylo připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele:  byla navržena a schválena Věra Sedláčková 
     Ověřovatelé zápisu  navržen a schválen Ing. Karel Dlouhý a Miloš Svoboda 
 
3. Kontrola usnesení: 
    - úkol č. 11/13 – pozvat zástupce SDH Litohlavy a začlenit je do některého  
                               okrsku                                                                 úkol trvá 
   - úkol č. 12/13 – zajistit svoz ZH na aktiv ZH do Klatov              úkol splněn 
 
4. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý: 
    Revizní rada se sešla počátkem měsíce října, kontrolovala 3. čtvrtletí 2013. 
    V dokladové dokumentaci nebylo shledáno závad, rovněž tak ve výpisech 
    z bankovního účtu. Pokladní hotovost souhlasila s peněžním deníkem. 
    Byly zkontrolovány dotace na MTZ SDH – bez závad. 
    Po odstranění administrativních závad byla uzavřena i loňská dotace z Pk.  
 
5. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2013 – informovala Věra Sedláčková: 
    Většina položek rozpočtu je v souladu s plánem, u některých položek se 
    předpokládá v letošním roce úspora, např. telefonní hovory, platba za 
    energie na sekretariátu, opravy a cestovné. Mírné překročení bude  
    u poštovného a u nákupu kancelářských potřeb – zvyšování cen. 
    S tímto navýšením bude počítáno n návrhu plánu rozpočtu na rok 2014. 
    Dále Věra Sedláčková přečetla návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2014. 
    Rozpočet je obdobný jako v letošním roce a zaměřený na maximální 
    hospodárnost v čerpání prostředků OSH. Návrh rozpočtu byl  
    přítomnými schválen. 
 
6. Zprávy z odborných rad: 
    - ORV – Michal Liška: hovořil o pojištění hasičských soutěží – je výhodné, 
      je třeba to připomínat sborům. 
      Zhodnocení cvičení v okrscích (i zde je třeba dbát na pojištění akcí). 
      Příprava na školení odbornosti Hasič III dne 7.3. 2014 – podklady  
     pro školení budou přepískány okrskovým velitelům.  
     Připomínky ke školení na HZS – byl podán návrh, aby vždy 1 den bylo 
     např. školení zdravotníků, 1 den školení pro vůdce malých plavidel apod.  
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     Ověřit, zda lze obnovit školení od profesionálních hasičů. 
     Michal Liška informoval dále o tom, že byl schválen kalendář soutěží 
     na rok 2014, zbývá dořešit Podmokelskou hasičiádu – o jejím konání 
     rozhodne VVH Podmokly v lednu 2014.  
     Návrh termínu okresní soutěže v PS je 7. června 2014, místo konání  
    bude určeno.   
    Byl vypracován a schválen plán práce ORV na rok 2014, na dalším jednání 
    bude předložen výkonnému výboru.  
    Okrsek č. 1 – je třeba dořešit začlenění SDH Litohlavy   
    ORM – Jarmila Baslová: Informovala o průběhu a výsledcích podzimního 
    kola hry Plamen ve Lhotě pod Radčem – zúčastnilo se celkem 10 starších a 
    7 mladších družstev soutěžících.  
    V rámci okresu byla ustavena nová družstva soutěžících MH – Němčovice 
    a Lhota pod Radčem a Mirošov.  
    Jarní kolo hry Plamen – termín stanoven na 10. května 2014.  
    Byl zpracován plán práce ORM.  
    Bude uskutečněno školení ved. MH I. Stupně, kterého se za OSH Rokycany 
    zúčastní Jarmila Baslová a Petr Traxler.   
    Dále v Sobotu 16. listopadu proběhne na sekretariátu OSH školení 
    vedoucích  MH II. A III. stupně. 
    ORP – informoval Marek Sýkora: 
    Jednání rady se uskutečnilo 30. října 2013 na sekretariátu OSH. 
    Bylo dohodnuto, že rozesílání pozvánek bude formou SMS a bude  
    požadováno potvrzení účasti.  
    Byla projednávána příprava na topné období, dále projednávány materiály 
    rady prevence SH ČMS. 
    Bylo dohodnuto, že v roce 2014 bude zorganizováno školení preventistů.  
    POOD 2014 – bude rozšířena spolupráce s HZS Rokycany s cílem zapojit 
   do soutěže co největší počet dětí ze základních i mateřských škol. Výkresy 
   ze soutěží budu vystavovány i na dětských sportovních soutěžích. 
   Informace o brožurách, vydaných pro preventisty (Hasič a komín).  
   Je uvažováno o tom, že preventisté budou na prohlídky vybaveni průkazkami.   
- Odborná rada ochrany obyvatelstva – p. Strejc: 
    V Plzeňském kraji byla relativně ukončena činnost, další informace budou 
    předány na krajské radě.  
    1. kolo zkoušek techniků ochrany obyvatelstva. 
   
7.  Zpráva ze shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi - informoval 
     starosta Frost:  

- zhodnocení mistrovství republiky CTIF 
- vystoupení ved. odborné rady prevence (nová brožura Hasič a komíny) 
- rada ochrany obyvatelstva 
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- změny ve Stanovách SH  ČMS 
- změny ve statutu vyznamenání 
- zápočet let pro členství – od 15-ti let věku MH 
-   hodnocení zásahů při povodních a likvidace následků 
- byly kladně hodnoceny sportovní výsledky dobrovolných hasičů 

na domácí půdě i v zahraničí 
- HVP – nové vedení, situace by se měla zlepšovat 
- vystoupení zástupce úřadu pro ochranu osobních dat 
- prezentace firmy Syntex 
- upozornění na nový zákon, který upravuje prodej alkoholu – prodejce 

musí mít koncesi  
- návrh nové uniformy pro ženy – šatová sukně 
- vystoupení tvůrce programu členské základny p. Studníka 
 

8. Zpráva ze  zasedání VV HSH – starosta Frost: 
      - administrativní nedostatky na KSH 
      - Ing. Dlouhý – kontrola KKRR – účetnictví není na dobré  úrovni, 
        nejsou dodržována základní pravidla účetnictví. 
        Shromáždění představitelů okresů bylo ukončeno po 15-ti minutách – 
        nebyl schválen program jednání, chybělo usnesení z předchozího jednání.  
        KKRR pravděpodobně navrhne postih za nevhodné chování na jednání 
        některých členů VV KSH. 
        Starosta Frost hovořil o záměru o ukončení činnosti ve funkci 
        náměstka starosty KSH Pk.  
        Situace bude řešena na zasedání představitelů OSH 26.11. 2013. 
        Ohledně administrativních nedostatků upozornil Miloš Svoboda na to,  
        že ani na pozvánkách na krajská jednání není uveden bod „kontrola  
        usnesení“. 
 
 9. Příprava na shromáždění starostů SDH dne 23. 11. 2013 v Kařeze: 
     - Miloš Svoboda přečetl návrh pozvánky, na které je uveden i program 
       jednání.  Program byl přítomnými schválen. 
       Bylo navrženo, aby jednání vedl Miloš svoboda. 
       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: Jako zapisovatel navržena 
       Veronika Hodaňová, ověřovatelé Ladislav Drobička a další bude 
       navržen z pléna. 
       Mandátová komise – Zbyněk Knot z SDH Třebnuška + 2  z pléna 
       Volební komise – Michal Liška z SDH Mirošov + 2 z pléna 
       Návrhová komise – Ladislav Král + 2 z pléna 
       Skrutátoři – členové OKRR 
       Návrh na usnesení – návrhová komise 
       Bude následovat zpráva o čerpání rozpočtu za leden – říjen 2013, 
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    zpráva OKRR a návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2014.  
                                                                                                        
     Dalším bodem bude odvolání pí Miluše Boháčové z SDH Mirošov 
     na vlastní žádost z funkce členky OKRR.  
     Jako členka OKRR bude na vržena Hana Kalivodová z SDH Mirošov. 
     Bude následovat návrh na usnesení. 
     Dále bylo dohodnuto, že na tomto shromáždění bude předáno vyznamenání 
     k titulu ZH panu Kamilu Brabcovi z SDH Drahoňův Újezd.  
     Před diskuzí – rozloučení s Miluší Boháčovou, která odstupuje z funkce 
     členky OKRR.  Pro paní Boháčovou bude připraven Pamětní list a 
     medaile ZZ – zarámované  a předána kytice. 
 
10. Různé: 
      - žádosti o vyznamenání: 
         SDH Hrádek žádá 1x U OSH a 1x medaili ZZ – schváleno. 
         Dále sbor předložil žádosti o krajská vyznamenání – je třeba doplnit 
         zdůvodnění a zpracovat na PC.  Vzhledem k tomu, že poslední jednání  
         VV KSH v tomto roce už proběhlo, žádost musí být přesunuta do r. 2014.  
         SDH Štítov žádá 1x medaile ZZ – schváleno. 2 žádosti o ČU KSH  
         s ze stejných důvodů jako u SDH Hrádek přesouvají do roku 2014.   
         SDH Němčovice – žádost o medaili ZPP – schváleno. 
      - starosta Frost navrhl, aby v místnosti sekretariátu OSH byla umístěna 
        nástěnka  s nabídkou prodejního zboží, seznam bude zveřejněn  
        na webových stránkách OSH. Přítomní členové VV s návrhem souhlasili. 
 
11. Návrh usnesení – přečetl Miloš Svoboda. 
     Usnesení bylo přítomnými schváleno. 
 
12.  Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval 
       přítomným za účast a jednání ukončil. 
 
 
 
 
Zapsal:                          Věra Sedláčková 
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Karel Dlouhý 
                                       Miloš Svoboda 
   
 
 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení VV č. 7/2013 



 
     
   
     
     
  
  
 
 
 


