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                                                          Z á p i s   č. 7/2014 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 6. listopadu 2014 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 12 přítomných 

 

1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné  a popřál členům, kteří měli 

v předchozím měsíci narozeniny nebo svátek. Rovněž poděkoval všem členům, kteří se 

zúčastnili zahajovacího kola hry Plamen v Bujesilích. Dále seznámil s programem dnešního 

jednání – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

 Volba ověřovatele zápisu – byli navrženi a schváleni Jan Pecháček a Miloš Svoboda. 

 

3. Kontrola usnesení z předchozího jednání 

    4/14 – zajistit shromáždění představitelů sborů v Kařeze                                   - úkol trvá 

 5/14 – stanovit termín shromáždění představitelů sborů                                     - úkol splněn 

 6/14 – Ing. Dlouhý a Miloš svoboda – navštívit 120. výročí založení 

               SDH Ejpovice – pověřen členové byli pracovně zaneprázdněni, 

               sbor navštíví zástupce OSH na výroční valné hromadě 

  7/14 – zajistit zahajovací kolo hry Plamen                                                         - úkol splněn 

 

 4. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2014 – informovala Věra Sedláčková: 

Přečetla jednotlivé položky čerpání rozpočtu a zdůvodnila odchylky: 

V příjmech byly překročeny členské příspěvky a rovněž prodejní materiál. V návaznosti  

na  to byl překročen i výdaj v této položce. Rovněž byly překročeny výdaje v položce  

soutěže  MH, výše výdajů však odpovídá počtu pořádaných soutěží. Úspora je  

vykazována v položce telefonních hovorů, v cestovném a v položce různé výdaje.  

   Dotace – zbývá doúčtovat dotace na školení vedoucích MH, které proběhne 15. listopadu,  

  dále na  provoz sekretariátu – termín do 30.11. a dotace na mzdy – termín do 15.12. 2014. 

 

  Návrh rozpočtu na rok 2015 – seznámila Věra Sedláčková: 

Předpokládá se opět vyrovnaný rozpočet, navýšení je plánované zejména v položce 

soutěže  

mladých hasičů. Byly mírně sníženy výdaje na provoz sekretariátu. Plánované položky  

vycházejí zejména  ze skutečnosti roku 2014. 

 

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – hovořil předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý: 

Revizní rada se konala 13. října, byly kontrolovány všechny doklady za III. čtvrtletí 2014.   

  V pokladních dokladech ani výpisech z účtu nebylo shledáno závad, rovněž kontrola  

  pokladní hotovosti souhlasí se stavem v peněžním deníku. 

 

6. Zprávy z odborný rad: 

   ORM – Jarmila Baslová: poděkovala všem členům, kteří se podíleli na organizaci a  

   zajištění hry Plamen v Bujesilích. Vedoucí by měli připravit děti dle propozic, byly  

   nedostatečně vypsané startovní listiny a družstva zapomínala na hlášení na startu.     

  Upozornění – je třeba opravit některé vzduchovky. Strava byla dostatečně zajištěna,                

starosta Frost navrhl, aby bylo na podzimní soutěž použito pojízdné občerstvení, zejména 

s teplými nápoji.  
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Starosta Frost hovořil i o krajském kole hry Plamen, které by v následujícím roce mělo 

organizovat OSH Plzeň –město, které se pořádání zřeklo. Přítomnými členy výkonného 

výboru bylo jednoznačně odsouhlaseno, že OSH Rokycany nebude pořadatelem v roce 

2015.  Na OSH Rokycany podle plánu vychází rok 2016.   

ORP – za nepřítomného Marka Sýkoru informoval starosta Frost o školení preventistů, 

které proběhlo na OSH Rokycany 29. října 2014 včetně složení závěrečných testů. Byly 

složeny testy preventista II. a III., účast byla 5 preventistů. Ostatní  se z pracovních důvodů 

nemohli zúčastnit. Starosta Frost podal návrh na uskutečnění ještě jednoho termínu školení 

v roce 2015.  

Rada pro ochranu obyvatelstva -  informoval Vladislav Strejc: krajská rada je stále 

nefunkční. Upozornil na článek v Hasičských novinách – EU připravuje na další období 

dotace pro hasiče, tj. pro jednotky s územní příslušností. JPO V. bohužel na tuto dotaci 

nedosáhnou, kategorie neodpovídá potřebám.  

 

7.  Příprava na shromáždění představitelů sborů okres u Rokycany: 

Místo konání Sokolovna Kařez, začátek od 9.00 hodin, členové výkonného výboru se   

   dostaví do 7.30 hodin. Vedením shromáždění byl pověřen náměstek starosty OSH Miloš 

Svoboda. Pozvánky budou odeslány dle stanov 14 dní před konáním  

shromáždění.Ozvučení je v sále nainstalováno.  

Volba pracovních komisí – Pecháček Jan 

   Ověřování zápisu – Drobička Ladislav + 1 

   Mandátová komise – Knot Zbyněk (SDH Třebnuška) + 2 z pléna 

    Návrhová komise – Sazima Vladimír + 2 z pléna 

   Skrutátoři – Ing. Dlouhý Karel + členky OKRR OSH Rokycany 

    

8. Zhodnocení setkání zasloužilých hasičů Pk v Manětíně 18. září: starosta Frost    

    konstatoval, že setkání bylo velmi dobře připravené, obsahovalo i prohlídku zámku a 

    vystoupení dětského souboru z Plas. Účast za SH ČMS – Jaroslav Salivar – náměstek  

    starosty SH ČMS a Josef Netík- čestný náměstek starosty SH ČMS. 

    Miloš Svoboda hovořil o programu setkání a rovněž kladně hodnotil průběh jednání a 

    a vyzdvihl i pomoc a práci místních hasičů.  

 

9. Informace ze shromáždění představitelů OSH Pk v Nýřanech 2. října: 

    Na jednání byl přítomen za KKRR Ing. Karel Dlouhý, mezi hosty byli i zástupci 

    HZSPk a další. Byla vznesena kritika na zápisy z jednání VV KSH, které jsou  

    s velkým časovým prodlením. Ing. Dlouhý oznámil svoji rezignaci na funkci 

    předsedy i člena KKRRz pracovních důvodů. Funkci bude zastávat do konce volebního 

    období.  

 

10. Informace z VV KSH Pk dne 4. 11. 2014: 

      Starosta Frost informoval o úhradě faktury od firmy Veolia – rozdělit na rok 2012  

      a 2013 a poslat co nejdříve na KSH. Byl řešen prodej   vozu Fabie na okres Pj, je třeba   

      vypracovat prodejní smlouvu. P. Hanus informoval o nákupech z prostředků dotací Pk. 

 

11. Návrh na usnesení, usnesení: přečetl Miloš svoboda, usnesení bylo přítomnými  

      Schváleno 

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

 

Zapsal:                       Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:    Jan Pecháček, Miloš Svoboda 
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