
                                 Z á p i s   č. 8/2011 
 
z výjezdního zasedání VV OSH Rokycany v Kařeze dne 16.12. 2011 
 
1) Zahájení 
    V úvodu jednání hovořil starosta obce Kařez p. Krofta – o práci sborů, 
    o těžkém období, kterým v současné době procházíme a popřál mnoho 
    úspěchů v nadcházejícím roce. 
    Starosta Frost seznámil s návrhem programu, ke kterému nebylo připomínek. 
 
2) Volba zapisovatele – navržena a schválena pí Sedláčková. 
    Volba ověřovatele zápisu – navrženi a schváleni p. Ladislav Drobička 
    a p. Michal Štědrý. 
 
3) Kontrola usnesení 
    Úkoly vyplývající z předchozích jednání výkonného výboru byly splněny. 
 
4) Návrh termínů jednání výkonného výboru OSH Rokycany na rok 2012 – 
    termíny byly stanoveny tak, aby zejména navazovaly na termíny jednání KSH 
    (schvalování navržených vyznamenání). 
   Plán termínů VV byl přítomnými schválen. 
   Dále připoměl, že je třeba odeslat dopis odvolané předsedkyni OKRR  
   pí Radoňové, ve kterém jí bude sděleno její odvolání z funkce. 
   Starosta poděkoval členům VV za práci v letošním roce, mnohdy je jejich 
   funkce časově náročná, zejména vzhledem k tomu, že všichni mají své 
   zaměstnání, ze kterého se musí uvolňovat.   
   V příštím roce je OSH Rokycany pořadatelem krajského kola dorostu  
   a stadion v Rokycanech nevyhovuje svými rozměry. Soutěž proto proběhne  
   v Plzni – Skvrňanech. 
   Informace o kurzu rozhodčích, který proběhl v měsíci listopadu– bylo 
   proškoleno 10 nových rozhodčích požárního sportu. 
   Dále starosta hovořil o rekonstrukci kanceláře – přesunuto na rok 2012 
   z časových důvodů. 
   Informace o letním táboru mladých hasičů SDH Zbiroh – proběhl na velmi  
   dobré úrovni, byl připraven kvalitní program pro MH. Konstatoval, že 
   zbirožští hasiči dobře reprezentují na táborech i soutěžích.  
   Starosta hovořil o oslavách výročí sborů, kterých se v letošním roce 
   zúčastnil,výročí SDH Zbiroh bylo natáčeno i televizí.  
   Výročí v Trokavci  - zastupitelé obce zde nejsou hasičům nakloněni, sbor si  
   vše financuje sám. Oslavy byly velmi dobře připraveny, kvalitní ukázky 
   techniky. Na slavnostní schůzi si obec účtovala nájem sálu. Sboru pomáhají 
   zejména sponzoři.  
   V letošním roce byly zrušeny tři sbory – SDH Střapole, Smědčice a Klabava. 
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Sbory stagnovaly, nevykazovaly žádnou činnost, SDH Střapole a Smědčice 
požádaly samy o ukončení činnosti. 
Mladí hasiči – proběhla noční soutěž, velmi dobře zpracovaná a organizovaná, 
účast. 7 sborů s MH. Rada mládeže pracuje velmi kvalitně, starosta poděkoval 
vedoucí rady pí Baslové a pí Andělové.  
Na okrese Rokycany byli založeni Soptíci – z MŠ v Radnicích. Byla poskytnuta 
dotace z Pk, v měsíci prosinci proběhne předání obleků dětem. 
Rada velitelů – v letošním roce se sešla pouze jednou, prakticky nepracuje 
a na shromáždění představitelů sborů nebyla podána zpráva o činnosti rady.  
Shromáždění představitelů sborů: 
Byla dobrá účast i organizace, jednání byl ohodnoceno kladně přítomným  
starostou KSH p. Černým i náměstkem MV p. Salivarem.  
p. Svoboda hovořil o zápisu z jednání – bylo nutné přepracovat, zápis 
prakticky pouze odkazoval na přílohy.  
Na shromáždění byly předneseny zprávy z odborných rad kromě ORV, což 
velice kritizoval i náměstek Salivar. Vedoucí ORV nepředložil ani plán práce 
rady, ani se nedsotavil na jednání VV.  
Starosta podal návrh na odvolání vedoucího ORV Jana Dongrese a navrhl, aby 
byl dočasně pověřen vedením ORV náměstek Strejc Vladislav a počet členů 
ORV se snížil pouze na  velitele okrsků a nebo zástupce okrsku. Tento návrh 
bude též přednesen na velitelském dni 18.1. 2012 ve Zbiroze.  
Hlasováním přítomných byl tento návrh schválen.  
Starosta Frost – p. Dongres se nezúčastňoval ani jednání KRV a nepředával 
informace z rady na jednání výkonného výboru.  
P. Svoboda – i tato kritika, že rada nepracuje, měla zaznít na výkonném výboru 
OSH a na shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany  v Kařeze 27.11. 
2011. 
Další záležitost – okresní kolo soutěže v PS – nedostatky byly přičítány štábu 
soutěže, ale za soutěž odpovídal velitel soutěže Jan Dongres.  
P. Pecháček hovořil o činnosti rozhodčích – pokud se nebudou zúčastňovat 
soutěží, nebude jim obnovováno přezkoušení. Bylo by vhodné ustavit sekci 
rozhodčích, tj. oddělit je od ORV. 
P. Svoboda – na okresní kolo soutěže v PS bylo odesláno 5 přihlášek, 
zúčastněných družstev bylo cca 14. Toto je bezpodmínečně nutné změnit, 
soutěžící družstva se musí připlašovat ve stanoveném termínu. Nebude-li termín 
dodržen, soutěžící družstvo nebude připuštěno  soutěžit. 
Starosta Frost – účastníci se musí přihlásit včas již z důvodu zajištění stravy. 
 
Starosta KSH p. Černý – hovořil  o krajském kole soutěže v PS – mělo by se 
vytypovat, kolik družstev v rámci okresu je schopno soutěžit v PS a podle 
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toho zabezpečovat krajskou soutěž. Dle přidělení okresních dotací bude řešeno 
financování krajské soutěže formou příspěvků od okresů. 
Dále připoměl, že OZ požárního sportu musí schvalovat výkonný výbor . 
Dále uvedl, že pozdní přihlášky lze řešit tak, že družstva nedostanou stravu. 
V otázce  ORV doporučil snížit počet členů rady.  
                                                                     
 
Starosta Frost dále seznámil s termíny soutěží v roce 2012: 
 2. 6.           okresní kolo soutěže v pož. sportu 
 9. 6.           krajské kolo dorost (Plzeň – Skvrňany) 
15.-17.6.     krajské kolo hry Plamen 
23.-24.6.     krajské kolo soutěže v PS 
6.-7.7.         mistrovství ČR ve vyprošťování osob 
23.6.           přípravka – Chotěšov 
8.6.             vyhodnocení soutěže PO očima dětí 
5.9.             mládež 
 
Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – listopad – informovala pí Sedláčková: 
Podrobná informace byla podána na shromáždění představitelů sborů v Kařeze, 
tj za období leden – říjen 2011. V měsíci listopadu nebyly žádné mimořádné 
příjmy ani výdaje, je postupováno podle stanoveného plán rozpočtu. 
 
Zpráva OKRR  – pí Šárka Frostová: 
Poslední kontrola proběhla 14. listopadu z důvodu kontroly dotačních účtů. 
Byla zjištěna 1 chyba – rozdíl ve výši 1,-Kč.  
Byly řešeny dlužné členské příspěvky od SDH Klabava, OKRR podala 
výk. výboru návrh na zrušení sboru. Rovněž byl vypracován a schválen  
plán práce OKRR na rok 2012. 
 
ORM – pí Baslová:  rada bude jednat již 25. ledna 2012 – tato schůzka je mimo 
plán práce. Další činnost bude probíhat dle schváleného plánu.  
Pí Baslová hovořila o jednotlivých akcích mladých hasičů v roce 2012.  
Rovněž informovala že  od r. 2012 bude ustaveno nové družstvo MH v SDH 
Hůrky. 
ORV – p. Dongres: byl vypracován plán práce na rok 2012.  
 Termín okresního kola soutěže v PS-  2. června. Místo konání soutěže – pokud 
se nikdo nepřihlásí jako pořadatel, bude místo konání Holoubkov a pořadatel 
OSH Rokycany. 
 
P. Černý – vyhlášení vítězů soutěže PO očima dětí, které bylo v letošním roce 
ve Zbiroze, se zde uskuteční i příští rok. 
 



                                                                            Zápis VV č. 8/2011 str. 4 
Dále informoval: byl uvolněn vedoucí KRM p. Frána, řízením rady byl pověřen 
bc. Zuber. VV KSH řešil stížnost na nedodržování stanov  - bylo vytýkáno, 
že vedoucí KRM si mají volit členové KRM ze svého středu. Stanovy však 
hovoří, že vedoucí rady je jmenován zřizovatelem rady, tj. VV KSH. 
Do dnedšního dne nebyl vyhotoven statut rady mládeže (měla předložit ÚRM) 
Další informace: KSH byl předán prapor, p. Černý hovořil o slavnostním 
předávání. 
Dotace Plzeňského kraje okresům – měla by být poskytnuta i příští rok. 
KSH opět do této dotace nebude začleněn. 
                                                                           
 
Hlášení sborů za rok 2011 – lze vyplňovat přímo v počítači a odeslat na OSH. 
Program evidence SDH – byl zablokován přístup pro vkládání a vyřazování 
členů, sbor bude moci měnit pouze bydliště apod.  
Bylo vytvořeno nové vedení KSH a zde je nutné nahradit pí Radoňovou. 
Otázka žádostí o vyznamenání – některé žádosti jsou vraceny zpět, zejména 
z okresu Plzeň – sever, je třeba dodržovat vnitřní předpisy a zejména by měly 
být dodržovány zásady pro oceňování členů. V současné době může být 
žádáno o vyšší vyznamenání přámo na SH ČMS, bez schválení KSH. 
Nepodařilo se uvedení nových web. stránek, na jednání vedení KSH byli 
pozváni i ved. odborných rad, kteří by si materiály ze svých rad vkládali 
na stránky sami.  
Je dopracováván kalendář akcí, který bude zveřejněn na web. stránkách KSH. 
Rok 2012 bude náročný, jak v otázce úkolů, tek po stránce ekonomické. 
Je plánované kulturní léto Chotěšov, jsou vítány aktivity všech sborů.  
Inforamce o HVP- pracuje dobře, provize nabíhají pravidelně.  
Informace o prodeji pož. výstrojny. 
Byla uzavřena smlouva s firmou Florianservis. 
 
Na závěr jednání starosta Frost popřál všem členům VV hodně zdraví a 
spokojenosti i pracovních úspěchů v příštím roce a poděkoval za práci 
v roce 2011. 
 
Zapsal:                      Sedláčková Věra 
Ověřovatelé zápisu:  Drobička Ladislav 
                                   Štědrý Michal 
 
 
 
 
Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 8/2011. 
 



 
 
 
 
 
     
     
     
     
 
 


