SDRUŽENÍ HASIČŮ ĆECH, MORAVY A SLEZSKA
OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ROKYCANY
Hradební 156 Rokycany Střed 337 01 Rokycany

ZÁPIS
ze shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany,
které se konalo dne 3. listopadu 2018 v Cheznovicích

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
Kontrola usnesení
Zpráva mandátové komise
Zpráva o činnosti Okresního sdružení za rok 2018
Čerpání rozpočtu za leden – září 2018
Zpráva revizní rady
Návrh rozpočtu na rok 2019
Diskuze k rozpočtu, schválení rozpočtu
Zprávy odborných rad
Příprava řádných valných hromad sborů a okrsků
Návrh kandidátů na starostu SH ČMS
Diskuze
Návrh na usnesení, schválení usnesení
Závěr
Občerstvení

1. Zahájení
Shromáždění delegátů SDH zahájil starosta OSH Rokycany Miroslav Frost, který uvítal
přítomné delegáty sborů i hosty – Ing. Jaroslava Salivara – 1. náměstka SH ČMS Praha
a brig.gen.Ing. Františka Pavlase, ředitele HZS Pk. Poté vyzval přítomné k uctění památky
zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera.
Dále seznámil přítomné s programem jednání a oznámil přítomným, že dnešní jednání je
nahráváno. Hlasováním přítomných byl schválen program i nahrávání jednání.
Pro: 41
Proti: 0
Zdržel se: 0
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2.

Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise:
Volbu provedl náměstek starosty OSH Jan Pecháček.
Zapisovatelka: navržena
Věra Sedláčková, SDH Přísednice
Pro: 41
Proti: 0
Ověřovatelé zápisu: navrženi Ladislav Drobička, SDH Mýto
Jiří Reindl – SDH Dobřív
Pro: 41
Proti: 0
Mandátová komise: navrženi Radek Franta, SDH Kříše
Petr Volín, SDH Radnice
Michal Štědrý, SDH Týček
Pro: 41
Proti: 0
Návrhová komise: navrženi Miloš Svoboda – SDH Zbiroh
Milan Dlouhý – SDH Těškov
Pavel Turek – SDH Přívětice
Pro: 41
Proti: 0
Skrutátoři: navrženi
Ing. Karel Dlouhý, SDH Bušovice
Ivana Andělová – SDH Zbiroh
Šárka Frostová, SDH Cheznovice
Pro: 41
Proti: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

3. Kontrola usnesení:
Kontrolu usnesení provedl Miloš Svoboda. Usnesení ze Shromáždění představitelů SDH ze
dne 25.11. 2017 uložilo tyto úkoly:
Starostům SDH:
- Zajistit zdárný průběh ŘVH ve stanoveném termínu – splnilo 65 ze 67 sborů
- Odevzdat hlášení o činnosti za rok 2017 splnilo 67 ze 67 sborů
- Uhradit stanovené odvody členských příspěvků splnilo 67 ze 67 sborů
Starostům okrsků:
- Zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků ve stanoveném termínu – nahlášeno 6 ŘVH okrsků
Radě represe:
- Zajistit na okresní a krajskou soutěž dospělých dorostu a mladých hasičů dostatečný
počet rozhodčích
- Na krajskou soutěž v PS zajistit technickou četu
splněno – viz zpráva odborné rady
represe
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4. Zpráva mandátové komise:
Zprávu mandátové komise přednesl předseda mandátové komise Radek Franta, SDH Kříše:
Shromáždění se zúčastnilo 41 sborů (celkem je 67 sborů + 1 hlas starosta OSH),
tj. 60,3%. Potřebné kvorum pro hlasování je 21 hlasů.
5. Zpráv o činnosti OSH Rokycany za rok 2018
Zprávu přednesl starosta OSH Miroslav Frost, který hovořil o všech oblastech činnosti OSH
Rokycany:
Výkonný výbor OSH – má 14 členů, v letošním roce byl zvolen členem VV Jiří Reindl ze SDH
Dobřív za Igora Tjutčeva ze SDH Zvíkovec, který odstoupil z funkce z pracovních důvodů.
Výkonný výbor pravidelně sleduje čerpání rozpočtu, podílí se na přípravě soutěží dospělých i
mladých hasičů, vyřizuje návrhy na vyznamenání členů, je nápomocen činnosti odborných
rad a průběžně plní další pracovní úkoly, které se vyskytnou během roku.
Činnost okresní kontrolní a revizní rady – po úpravě Stanov SH ČMS má být stanoven pouze
revizor, ale OSH Rokycany se rozhodlo ponechat původní složení rady. Práce OKRR probíhá
dle plánu a kontroly jsou prováděny 4x ročně.
Dotace MV,MŠMT - byly beze zbytku vyčerpány. M. Frost hovořil o rozdělení dotací a o
konkrétních přidělených částkách a jejich využití. Většina dotací je čerpána na činnost
mladých hasičů.
Starosta dále hovořil o soutěžích – o okresním kole soutěže v požárním sportu a okresním
kole hry Plamen, jak o jarním kole, tak i o podzimním zahajovacím kole, o přípravě a průběhu
soutěží a o vítězných družstvech.
Krajské kolo soutěže v PS – v termínu konání soutěže probíhala Bahna a další akce, na kterých
byla soustředěna hasičská technika. M. Frost poděkoval řediteli HZS Pk Ing. Františku
Pavlasovi za zajištění cisterny na krajské kolo PS. Rovněž poděkoval technické četě, která
z výše uvedených důvodů pracovala ve sníženém počtu a přesto zajistila všechny potřebné
úkoly.
Stav členské základny – k dnešnímu dni má OSH Rokycany 67 sborů, celkem 2.735 členů,
z toho 355 mladých hasičů.
Miroslav Frost hovořil i o udělených vyznamenáních, uvedl počet okresních i krajských
vyznamenání, 1 člen získal v tomto roce titul Zasloužilý hasič.
Informace o Aktivu zasloužilých hasičů – má celkem 13 členů, z toho je 1 žena. V letošním
roce připadlo na okres Rokycany pořádání setkání v rámci Krajského aktivu zasloužilých
hasičů. Městský úřad Rokycany přispěl na tuto akci částkou 10.000 Kč.
Závěrem své zprávy poděkoval Miroslav Frost přítomným za dosavadní práci, kterou pro
hasiče vykonávají a popřál mnoho úspěchů.
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6. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – září 2018 – přednesla Věra Sedláčková:
Hovořila o všech položkách příjmů i výdajů, zdůvodnila menší odchylky, např. překročení
prodejního materiálu z důvodu nákupu a následného prodeje pamětních medailí, mírná
úspora v energiích na sekretariátu, v okresním kole PS, v položce cestovné a v položce různé,
dále v položce telefonní hovory a v položce brožury, noviny. Většina částek je v souladu
s plánem rozpočtu. Oproti předchozím rokům je snížena částka v položce kancelářské
potřeby a tonery, část těchto výdajů je uplatněna v položce školení vedoucích MH. Dotace
MV, MŠMT a Pk nejsou dosud proúčtované.
Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – říjen 2018 byla přítomnými schválena.
Pro: 41
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý:
Uvedl, že dle rozhodnutím výkonného výboru je zachovávána revizní rada v původním
složení. Hovořil o revizích, které proběhly – jsou konány vždy po ukončení čtvrtletí, jsou
kontrolovány pokladní doklady, pokladní hotovost, bankovní účet, přijaté i vydané faktury.
Dále jsou kontrolovány zápisy z jednání odborných rad, činnost výkonného výboru a
v neposlední řadě i účelnost vynakládání prostředků. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy.
8. Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2019 – přednesla Věra Sedláčková:
Položky v příjmech a výdajích budou obdobné jako v letošním roce. Členské příspěvky a
následně odvod členských příspěvků je dán počtem členů, stálé roční platby (poplatek za
účetnictví, zpracování mezd, pojištění sekretariátu) se neměnily. Položky ve výdajích na
spoje, kancelářské potřeby a jízdné jsou obdobné jako v letošním roce. Částka přidělených
dotací se vždy uvádí ve výši předchozího roku, po přidělení dotace je upřesněna.
9. Diskuse k rozpočtu, schválení rozpočtu
- Karel Ferschmann – SDH Němčovice: upozornil na to, že položky pojištění sekretariátu a
energie na sekretariátu by se měly vykazovat v oddíle „rozpis výdajů na provoz
sekretariátu“. Věra Sedláčková – návrh bude předložen výkonnému výboru.
Dále K. Ferschmann poukazoval na to, že v rozpočtu je počítáno s dotacemi, které však
ještě nejsou schváleny a nemáme zajištěno, že nám budou poskytnuty. Částka dotací by
prozatím v rozpočtu být neměla.
V. Sedláčková – částky dotací se promítají do cca 5-ti položek ve výdajích, které by musely
být pokráceny a potom přepracovány následující rok v okamžiku, kdy bude známa výše
dotací.
P. Freschmann reagoval, že to lze řešit tím, že výkonnému výboru dá shromáždění
mandát k provádění příslušných úprav v rozpočtu dle jejich přidělené výše.
- Ing. Salivar – je jednak závazek vedení, že rozpočet je takovýto, ale výdaj uskutečnit až v
okamžiku, kdy se příjem uskuteční.
- Miloš Svoboda – takto to funguje u dotací Pk, které se začnou čerpat až v okamžiku, kdy
je dostaneme
- V. Sedláčková – probírala ty položky rozpočtu, kterých se týkají dotace – soutěže, akce
MH, školení ved. MH – u všech je započato s čerpáním dotace až cca koncem 1. pololetí,
to znamená, že dotace jsou skutečně čerpány až po jejich schválení.
Hlasováním byl návrh rozpočtu na rok 2019 schválen.
Pro: 40
Proti: 0
Zdržel se: 1
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10. Zprávy odborných rad:
- Odborná rada mládeže – hovořil Miloš Svoboda za nepřítomnou Jarmilu Baslovou: ORM
se v letošním roce sešla celkem 6x. Dne 26. května se uskutečnilo jarní kolo hry Plamen
v Dobřívě a 13. října zahajovací kolo Plamen v Týčku. Miloš Svoboda uvedl vítězná
družstva a dále seznámil s ostatními akcemi mladých hasičů – soutěž v pexesu 17. března
a noční soutěž dětí 28. dubna. Krajského kola Plamen se zúčastnila družstva Mirošova a
Mlečic. Miloš Svoboda poděkoval za J. Baslovou sborům i obcím, které se podílely na
zajištění a organizaci soutěží.
- Karel Ferschmann kritizoval to, že po ukončení podzimního kola Plamen nebyly
oznámeny dílčí výsledky soutěže.
- Miloš Svoboda – výsledky zahajovací kola Plamen budou vyhodnoceny až po absolvování
jarního kola, kdy budou vyhlášeny celkové výsledky soutěže.
- Miroslav Frost připomněl, že před soutěží bylo dohodnuto, že tyto dílčí výsledky budou
oznámeny na následujícím jednání odborné rady mládeže v měsíci listopadu.
-

Odborná rada represe – hovořil Michal Liška:
První letošní schůzka rady proběhla v únoru, byl stanoven termín pro zkoušky odbornosti
III. Pro nezájem však zkoušky nebyly uskutečněny. Další jednání bylo v měsíci květnu,
byly předány informace z krajské odborné rady represe. Příprava okresního kola soutěže
v PS v Nevidě. Další jednání v měsíci září – byl zhodnocen průběh okresního kola a bylo
konstatováno, že soutěž byla jako vždy velice kvalitně zajištěna, poděkoval SDH Nevid za
perfektní zázemí i za práci technické čety.
Hovořil o krajském kole soutěže v požárním sportu.

-

Odborná rada prevence – hovořil Marek Sýkora: seznámil s činností rady v tomto roce –
v měsíci dubnu byla vyhodnocována ve spolupráci s odbornou radou mládeže soutěž PO
očima dětí, několik soutěžících dětí postoupilo do krajského kola soutěže. V měsíci
květnu proběhlo další jednání rady, kde se projednávalo uskutečnění informativní
schůzky pro preventisty pod vedením p. Květoně z krajské odb. rady prevence.
Schůzka úspěšně proběhla v měsíci říjnu. M. Sýkora apeloval na všechny starosty sborů,
aby získávali další zájemce o funkci preventistů sborů.

-

Rada na ochranu obyvatelstva – za nepřítomného Vladislava Strejce přečetl Miloš
Svoboda: hovořil zejména o kurzu techniků ochrany obyvatelstva, který se konal
v letošním roce v Třemošné a kterého se zúčastnilo 13 členů z 8 sborů našeho okresu.
Byla to téměř polovina všech účastníků kurzu. Vladislav strejc uvádí, že pokud bychom
pokračovali takovýmto tempem, podařilo by se nám splnit požadavky 5. řádného Sjezdu
našeho Sdružení a ochrana obyvatel by se pomalu stala běžnou součástí hasičské
činnosti. Stejně tak jako počet technických zásahů a zásahů u dopravních nehod dnes
převyšuje počet zásahů u požárů, stejně tak v budoucnu se může zvyšovat potřeba
ochrany obyvatel na vyšší úrovně než dnes. A jako největší dobrovolná záchranářská
organizaci v naší republice, která působí v téměř každé obci, je přirozené, že budeme jako
první, kdo bude žádán o pomoc. Buďme tedy ku pomoci připraveni.
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11. Příprava řádných valných hromad sborů a okrsků – hovořil Miroslav Frost: řádné valné
hromady sborů musí být uskutečněny do 31. ledna 2019, okrsky do 28. února. Organizační
zabezpečení ŘVH obdrželi všichni přítomní ve svých pracovních materiálech. Miroslav Frost
zejména upozorňoval na to, aby sbory včas nahlašovaly tyto valné hromady na OSH z důvodu
zajištění zástupce výkonného výboru.
12. Návrhy kandidátů na starostu SH ČMS:
Miloš Svoboda přečetl rozhodnutí VV SH ČMS, kde byla mimo jiné i výzva okresům, aby na
základě návrhů SDH nahlásily jméno kandidáta na starostu SH ČMS. Z navržených jmen bude
potom sestavena kandidátka na starostu SH ČMS.
Okres Rokycany oslovil Ing. Jaroslav Salivar a Ing. Jan Aulický s tím, že hodlají kandidovat na
tuto funkci. Na základě této skutečnosti výkonný výbor OSH Rokycany dne 9. října 2018 na
svém jednání navrhl tyto dva kandidáty k projednání na shromáždění delegátů SDH okresu
Rokycany. SDH byly obeslány se žádostí o návrh kandidáta na funkci starosty SH ČMS.
Písemné návrhy poslal pouze SDH Třebnuška – Ing. Aulický, Ing. Salivar a SDH Radnice –
Ing.Salivar. Podklady z ŘVH poslal pouze SDH Radnice, bude se tedy brát v potaz pouze návrh
SDH Radnice.
- K. Ferschmann – postup, stanovený SH ČMS, je v rozporu se Stanovami. Ing. Salivar je
v současné době statutárním zástupcem Sdružení a nejjednodušším řešením by bylo
pověřit ho vedením Sdružení do řádného Sjezdu SH ČMS. Upozorňoval na to, že zvolený
postup by se dal i soudně zpochybnit. Dále hovořil o tom, že toto shromáždění by mělo
zavázat starostu okresu, aby navrhl veřejnou volbu starosty SH ČMS a starosta okresu
jako volitel by byl odpovědný tomuto shromáždění delegátů, že bude volit tak, jak
rozhodlo shromáždění.
-

Ing. Salivar: Nepřipouští se diskuse o tom, co kdo z kandidátů pro SH ČMS udělal a
zejména pak o tom, co hodlá udělat. Kandidáti nemají prostor v Hasičských novinách a
ani nikde jinde. Probíhala diskuze o tom, zda se má volba opravdu uskutečnit – proces
volby starosty SH ČMS se zdá časově nezvládnutelný. Čímž je ale i zpochybnitelný. VV SH
ČMS dal do plánu, že kandidáti na starostu SH ČMS mají promluvit pouze 5 minut a navíc
že bude předložena charakteristika kandidátů, tedy ne, že kandidáti o sobě promluví, ale
navrhovatelé napíší charakteristiku kandidátů, zejména, co by chtěli dělat a již udělali, a
podle toho se všichni svobodně rozhodnou. Proto chce Ing. Salivar postupovat
standardně.

-

Ing. Salivar hovořil o práci Kanceláře SH ČMS a o důležitých smlouvách a listinách, které
dosud nejsou vyřízeny a řešeny.

-

Dále Ing. Salivar hovořil o svých funkcích, které vykonával, o hasičské technice, kterou
pro sbory zajišťoval. Kandidát na starostu SH ČMS nemá ale pracovat pouze ve svém
kraji. Zasadil se i o vybavení JPO 5, které předtím nikdy žádné vybavení nedostávaly.
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Do nástupu Ing. Salivara do funkce náměstka se SH ČMS nereprezentovala jako
sportovní organizace. Nyní jsou v rámci hasičského sportu čerpány vysoké dotační
částky.
Dále hovořil o rozdělení hlasů při hlasování na SH ČMS – počet hlasů za okres je stanoven
podle počtu členů, který ten který okres má. Hlasuje však jedna osoba – starosta. Pokud
je hlasování provedeno tajnou volbou, nikdo nemůže kontrolovat, že starosta volil tak,
jak ho pověřilo shromáždění.
Na úrovni okresů a krajů se kolektivní orgány změnily na jednu osobu, která ručí
veškerým svým majetkem za hospodaření sboru. Nikoliv však na ústřední úrovni – tam je
statutární orgán výkonný výbor, který ručí.
Ing. Salivar dále připomněl nový občanský zákoník. Hovořil o zákonu o účetnictví, který
ukládá pobočným spolkům předkládat ročně výkazy o účetnictví, které jsou zakládány
jako veřejné listiny. To mnohdy není plněno a je třeba si uvědomit, že chyba kohokoliv
může ovlivnit celkové výsledky.
Při jednáních o dotacích pro mládež je stále překážkou „postaru“ uváděné zaměření
činnosti. Spolky musí mít v názvu své činnosti obsaženou nejenom protipožární činnost,
ale i sportovní činnost, SH ČMS se musí – jak již výše uvedeno – prezentovat jako
sportovní organizace. V té souvislosti hovořil znovu o práci Kanceláře SH ČMS, která měla
tyto záležitosti zařídit a upravit, zejména v rejstříkovém soudu atd. Dosud se tak nestalo.
Např. ve výkazech pobočných spolků je dosud uvedeno „protipožární činnost“.
Týká se to např. dotace „Můj klub“, kde je nutné uvádět sportovní činnost.
Uvedl, že při svém případném zvolení by požadoval zásadní změny v činnosti kanceláře.
-

Miloš Svoboda – hovořil o návrhu dvou kandidátů: OSH Rokycany oslovili dva kandidáti a
považovali jsme za správné obě tato jména uvést na shromáždění delegátů, nic však
nebylo dosud schvalováno

Starosta OSH Rokycany vyzval přítomné delegáty k hlasování o návrhu na funkci starosty SH
ČMS.
Návrh na Ing. Salivara:
Pro: 41
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh na hlasování pro Ing. Aulického už byl tudíž bezpředmětný.

-

-

Karel Ferschmann připomněl, že do návrhu na usnesení z dnešního jednání by mělo být
zapracováno, že starosta Frost má navrhnout při volbě starosty SH ČMS jako jeden
z volitelů, aby volba byla veřejná z toho titulu, ab y se kontrolovalo, kdo jak volil podle
vůle shromáždění delegátů
Miloš Svoboda – připomínka bude zapracována do usnesení z dnešního jednání
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13. Diskuze:
- Karel Ferschmann – hovořil o defraudaci na KSH v loňském roce. Určité symptomy by
nám měly vždy říkat, že se něco děje. Již v roce 2016, kdy se proúčtovávaly faktury
z činnosti Soptíků, byly s proplácením problémy. Hospodářka zřejmě finance neustále
přesouvala. Již v říjnu loňského roku dostal za úkol starosta KSH Ing. Majer řešit situaci
v neproplácení faktur v době jejich splatnosti. Situace byla zřejmě již dlouhodobá.
Na KSH panovalo jisté bezvládí a hospodářka s financemi nakládala naprosto bez
kontroly. Výběry z karty během roku hospodářka nejprve uvedla jako omyl. Jenomže
poplatky za výběry byly tak vysoké, že výběrů kartou muselo být i několik za den.
SDH Němčovice přijal usnesení – na jedné straně se snaží peníze hasičům shánět a na
druhé straně na KSH se peníze ztratí. Usnesení SDH Němčovice – takovéto jednání vrhá
negativní světlo na všechny hasiče, sbor vyzval členy VV KSH včetně kontrolních orgánů,
aby vyvodili z tohoto jednání důsledky a rezignovali na své funkce. Nikdo však
nerezignoval.
Dle názoru SDH Němčovice měl plnou odpovědnost Josef Černý, který jako náměstek
zastupoval Ing. Majera v době nemoci. K. Ferschmann uvedl, že po odstoupení Ing.
Majera nově zvolený starosta KSH Josef Černý měl již v minulosti problémy a soudní
řešení ztráty finančních prostředků v kanceláři KSH. Dle názoru SDH Němčovice měl za
dění v kanceláři plnou odpovědnost.
Kontrolní komise – poslední zápis byl z roku 2014. Hospodářka KSH byla odsouzena
pouze k podmíněnému trestu. K. Ferschmann uvedl, že podal trestní oznámení na
starostu KSH, jeho náměstky a na předsedu kontrolní komise.
Nato mu bylo vyčítáno, že je to ostuda pro hasiče atd. K. Ferschmann připomněl, že
hospodářka KSH neproplatila ani faktury za aktiv zasloužilých hasičů, dluh byl řešen
exekutorsky. Na dotaz, proč byl znovu zvolen p. Černý, bylo odpovězeno, že nikdo jiný
nechtěl funkci starosty KSH zastávat.
Bylo by nejlepším řešením, aby dotace, které jsou přidělovány KSH, dostávaly přímo
okresy.
Dotaz, jak byl vyrovnán celý dluh, vzniklý defraudací a dále zda je informace o tom, jak
hospodářka KSH dluh splácí- Miroslav Frost – hospodářka KSH byla pravomocně odsouzena. Dne 10.8.2018 složila
v hotovosti částku 300 tis. Kč a soudem jí bylo uloženo splácet 2.000 Kč měsíčně.
- Miloš Svoboda - OSH poskytly půjčku KSH, aby byl vrácen zbytek dotace Pk, která nebyla
doúčtována a musela být vrácena, jinak by v příštích letech nemohly být poskytnuty další
dotace. V okrese Rokycany byla vybrána částka cca 25 tis. Kč (uvedeno ve zprávě o
rozpočtu), byly osloveny hlavně sbory, kterým bylo zakoupeno vybavení z dotace Pk, zda
by poskytly OSH dar v hodnotě cca 10% z poskytnuté částky. Všechny sbory s tímto
návrhem souhlasily. Mezitím se situace na KSH Pk stabilizovala a nikdo již půjčku od OSH
Rokycany nepožadoval. Částka, která se vybrala, je na účtu OSH Rokycany.
- Miloš Svoboda oslovil přítomné starosty sborů, zda v tomto případě chtějí poskytnutý dar
vrátit, nebo zda ho ponechají na činnost OSH. Připomněl, že rozpočet OSH je sice
vyrovnaný, ale v závěru roku máme vždy problémy s úhradou nutných výdajů do doby,
než naběhnou na účet dotace z MŠMT. K situaci na KSH před defraudací uvedl, že ještě
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v měsíci září se vedly diskuse o tom, jak se utratí peníze na účtu, a přitom tam již nebyly.
Volba starosty KSH – ze SH ČMS bylo sděleno, že každopádně KSH musí mít starostu
z důvodu přidělování dotací. Jediný kandidát byl Josef Černý, který byl následně
shromážděním starostů zvolen. Poté byla najmuta profesionální účetní, která zařizovala
dohledání všech listin, podkladů a úhradu nezaplacených faktur.
Ladislav Král – SDH Podmokly – peníze se mohou zpronevěřit tehdy, když je k nim
přístup. Přístup měl starosta KSH a hospodářka
K. Ferschmann – přístup k financím měl p. Černý a p. Majer
M. Svoboda – přístup k internetovému bankovnictví měla pouze hospodářka, a zprávy revizní rady
hovořily vždy o tom, že je vše v pořádku
K. Ferschmann – to znamená, že nebyla žádná možnost, jak si zůstatky peněz ověřit

Ing. Salivar – uvedl, že se p. Janeba vyjádřil, že je vše postaveno na starostech – volte
starosty, protože je potřebujeme. Vyvození zodpovědnosti na KSH v praxi vypadalo tak,
že tam byli zvoleni ti samí lidé a ještě jim bylo poděkováno, že vše zachránili
brig.gen. Ing. František Pavlas – písemné výpisy z banky byly zasílány Ing. Majerovi,
elektronické bankovnictví vedla hospodářka. Před odhalením defraudace na jednání KSH
vznikl spor o tom, za co se částka na účtu utratí, rok předtím navrhl p. Malina, aby se
zakoupily tzv „panny“, ty však nikdo nikdy neviděl. Po odhalení defraudace byl výsledek
ten, že byla dojednána půjčka od SH ČMS. Ing. Pavlas vysvětloval, že vedení KSH by se
mělo vyměnit alespoň částečně, protože pokud Pk shledá nějako chybu a pozastaví
dotace, bude to na dobu 5-ti let. Situace byla extrémně kritická. Nakonec se peníze daly
dohromady, ale např. okres Klatovy, který má na účtech poměrně vysokou částku ,
nechtěl poskytnout žádnou finanční pomoc. Nakonec poskytl částku menší, než bylo
dohodnuto.
Nakonec byla dlužná částka dána dohromady a další dotace Pk byly schváleny.
Ing. Pavlas dále velice kladně hodnotil zpracovávání čerpání rozpočtu v OSH Rokycany,
kde je detailně proúčtován každý výdaj.
Ing. Pavlas poděkoval přítomným za práci. Vzpomněl roku, kdy byly zvyšovány členské
příspěvky, aby se finančně zajistil chod OSH. Ve srovnání s tehdejší částkou rozpočtu je
nynější rozpočet podstatně vyšší.
Dále poděkoval radě represe za její činnost. I odborná příprava začíná být na vyšší
úrovni. Hovořil o vozovém parku jednotek, který se využívá např. i při práci s mládeží, což
je v pořádku. Největší hustota cisteren v republice je zřejmě v Plzeňském kraji.
Poděkoval hasičům a starostům okresu Rokycany a popřál mnoho úspěchů v dalším roce.
Miroslav Frost hovořil o finančním daru od sborů pro OSH Rokycany, požádal starosty
sborů o vyjádření, zda mají tyto finance zůstat na účtu OSH.
Přítomní starostové s návrhem souhlasili – bude zapracováno do usnesení.
Dále M. Frost požádal přítomné, aby v případě úmrtí nahlašovali odhlášení člena, aby se
předešlo k tomu, že je jim posíláno např. blahopřání apod.
Dále M. Frost uvedl, že na jednání Krajského úřadu Plzeň navrhne, aby část dotace na
KSH Pk byla přidělena přímo okresům.
Brig.gen.Ing. Pavlas – původně se při přidělování dotací na KSH propočítávalo, co
všechno KSH zajišťuje, a za každou oblast se započítaly finance. Při vyúčtování položek
však byla skutečnost jiná.
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14. Návrh na usnesení, schválení usnesení:
Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, hlasováním přítomných byl návrh schválen.
Pro: 41
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a
popřál mnoho úspěchů v další činnosti.
16. Následovalo občerstvení.

Zapsal:

Věra Sedláčková – SDH Přísednice

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Drobička – SDH Mýto
Jiří Reindl

– SDH Dobřív

Přílohou tohoto zápisu je Usnesení ze shromáždění delegátů SDH okresu Rokycany

