
                                                                    Z á p i s   č. 8/2015 

z výjezdního zasedání VV OSH Rokycany v Kařeze dne 11. prosince 2015 

Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné členy výkonného výboru i 

hosty a seznámil s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele                   - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu       - byli navrženi a schváleni Michal Liška, Miloš Svoboda 

 

3. Kontrola usnesení: 

- pověření Miloše Svobody vedením shromáždění zástupců sborů 21.11. 2015 

v Kařeze                                                                                                                          - úkol splněn 

- úkol č. 9/2015 – zajistit opravu ozvučení OSH – zajistí Michal Liška a 

                              Vladimír Sazima                                                                               - úkol trvá 

                     K tomuto úkolu: je zajišťována výměna adapteru, je třeba dokončit opravu 

                     panelu mikrofony. Do budoucna – při zapůjčení bude ozvučení při vrácené na OSH 

                     vždy přezkoušeno.  

- úkol č. 10/2015 – údržba vzduchovek – L. Král                                                      - úkol trvá 

- úkol č. 11/2015 – zajištění prezentace projektorem na shrom.zást.sborů       - úkol splněn 

- úkol č. 12/2015 – ORM – zajistit krajské kolo Plamen 2016                                - úkol trvá 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – listopad 2015 – informovala Věra Sedláčková: 

V rozpočtu nejsou oproti plánu výrazné odchylky. 

 Příjmy – oproti plánu byly poskytnuty vyšší dotace z MV i MŠMT , je mírně překračována 

provize od HVP a členské příspěvky. 

Výdaje – byla překročena položka prodejní materiál, zůstává zboží na skladě, dále navýšená 

částka na školení vedoucích MH – z důvodu zvýšení dotací. Překročení částky poplatky za 

internet – změna operátora.  

Ostatní částky jsou v souladu s plánovaným rozpočtem. 

 

5. Zprávy z odborných rad: 

- ORM – Jarmila Baslová: obsáhlá zpráva o činnosti ORM  byla podána na shromáždění 

zástupců sborů  21.11. 2015 v Kařeze. V současné době je zejména zajišťováno krajské 

kolo hry Plamen, které proběhne v roce 2016 v Rokycanech.  

Soutěž ve hře pexeso – je zajištěna v Cheznovicích.  

Jarmila Baslová seznámila s plánem práce ORM na rok 2016 – plán byl přítomnými 

schválen. Na závěr poděkovala všem členům VV za podporu a pomoc činnosti rady 

mládeže v tomto roce. 

- ORV – Michal Liška – rada velitelů se konala 2. prosince – volba nových členů rady. 

Návrh na nové rozdělení okrsků – návrhy budou začleněny do VVH okrsků. 

Michal Liška seznámil s plánem soutěží na rok 2016, který odsouhlasila rada velitelů. Plán 

soutěží byl přítomnými schválen.  

Školení pořádané HZS – je požadován předběžný plán školení, aby se časově nekryl 

s ostatními akcemi OSH. 

Přípravy zkoušek Hasič – předpokládaný termín březen 2016. 

Návrhy na krajskou radu velitelů: krajské soutěže v požárním sportu pořádat ve 

spolupráci s HZS. 
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Bylo navrženo, aby byla oslovena HZS – možnost propůjčit OSH sklad CO na Březině  jako 

sklad překážek na soutěže.  

Dále bylo diskutováno o možnosti zajišťování první pomoci při požárech a nehodách 

přímo od sborů, tj. do doby, než se na místo dostaví RZ. Tyto možnosti budou zváženy, 

souvisí s tím odborné proškolení členů, vybavení apod. 

 

6. Starosta Frost jmenoval inventarizační komisi ve složení: 

Michal Liška, Jarmila Baslová, Miloš Svoboda, Miroslav Frost. Termín inventur byl navržen na 

4. ledna 2016. Složení inventarizační komise i termín bylo přítomnými schváleno. 

 

7. Miroslav Frost – informace  z jednání s ředitelem HZS Pk Plk. Ing.Františkem Pavlasem: 

Bylo jednáno o dotacích pro OSH v roce 2016, okresy byly vyzvány k podání návrhů na 

čerpání dotací. 

 

8. Zhodnocení shromáždění zástupců sborů dobrovolných hasičů 21.11. 2015 v Kařeze: 

Jednání proběhlo úspěšně, diskuse byly přínosné a podnětné, předložené materiály byly 

představiteli sborů  schváleny.  

Jarní pracovní shromáždění zástupců sborů bude uskutečněno 19. března 2016 v hasičském 

domě v Mirošově 

 

9. Různé: 

- Miloš Svoboda – přeložil přítomným návrh plánu práce výkonného výboru na rok 2016. 

Návrh byl přítomnými schválen 

- Dále Miloš Svoboda předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Zbiroh  - návrhy byly 

přítomnými schváleny 

- Jarmila Baslová informovala o oslavách 125 let založení SDH Volduchy 3. září 2016. 

Oslavy budou spojeny s memoriálem Evžena Smitky. 

- Náměstek starosty KSH Pk Josef Černý – informoval o shromáždění představitelů OSH 

v Dobřanech, na kterém byl zvolen druhý náměstek HSH Pk p. Ryba.   

Hovořil o krajském kole hry Plamen, které proběhne v příštím roce v Rokycanech. 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu – možnost spolupráce s HZS (v případě schválení 

bude realizováno od roku 2017). 

Financování krajských kol soutěží – příslušný OSH obdrží poměrnou částku nákladů 

 ze SH ČMS a dále dotaci z KSH ve výši 30 tis. Kč. 

Hovořil o dotacích z Pk a o jednání s ředitelem HZS – dotace budou podstatně zvýšeny. 

Na závěr Josef Černý poděkoval OSH Rokycany za práci v letošním roce a popřál mnoho 

úspěchů do roku 2016. 

 

10. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným členům i hostům 

za účast a popřál rovněž mnoho úspěchů do nového roku 2016. 

 

 

Zapsal:                                          Věra Sedláčková 

 

Ověřovatelé zápisu:                   Michal Liška 

                                                       Miloš Svoboda 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


