
ZÁPIS Č. 1/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. ledna 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta – starostu 

KSH Pk Josefa Černého. M. Frost dále seznámil s programem jednání -  program byl 

přítomnými schválen 

 

2. Volba zapisovatele                 - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu     - byli navrženi a schváleni Vladimír Sazima a Michal Liška 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 9/2018 – zdárné provedení inventur majetku OSH –                                úkol splněn 

 

4. Zpráva inventarizační komise -  informoval předseda inventarizační komise Ing. Karel Dlouhý: 

Inventury majetku OSH proběhly dne 31. 12. 2018. Byl kontrolován hmotný majetek i 

finanční hotovost. Položky souhlasily s kontrolovanými předměty. Vyřazovací protokol – byly 

odepsány předměty, zakoupené z dotace Pk, které po uplynutí stanovené doby přecházely do 

majetku sborů.  

 

5. Čerpání rozpočtu za rok 2018 – informovala Věra Sedláčková: 

Seznámila s celkovými příjmy i výdaji za minulý rok a zdůvodnila menší odchylky v čerpání. 

Seznámila i s finančním zůstatkem na konci roku, který je díky darům SDH v tomto roce 

podstatně vyšší a dostačuje na pokrytí výdajů OSH až do konce roku, takže již není problém, 

že dotace MŠMT nabíhají na účet až koncem měsíce prosince. 

 

6. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý: 

Jednání revizní rady se uskutečnilo 8. ledna 2019, byly kontrolovány měsíce říjen – prosinec 

2018. Kontrola proběhla bez závad. Rovněž bylo zkontrolováno čerpání a vyúčtování dotací 

MŠMT – nebyly shledány závady.  

 

7. Zprávy odborných rad: 

- ORR –Michal Liška: rada represe jednala v měsíci prosinci, byly přeneseny informace 

z KORR. Školení pro jednotky proběhlo v listopadu v Nevidě . Protože HZS Rokycany 

neposkytlo školitele, byli zajištěni vlastní školitelé. Zkoušky Hasič III proběhnou v měsíci 

únoru. Okresní kolo soutěže v PS – ústně nabídl pořadatelství SDH Němčovice.  

Byl zpracováván a je stále doplňován kalendář akcí na rok 2019.  

Byla uskutečněna schůzka s řediteli stanic. Zástupci HZS nedocházejí na jednání rady 

represe, je nedostačující komunikace mezi OSH a HZS. Je nutné se dohodnout zejména 

na termínech školení, aby nebyly v době plánovaných okresních soutěží.  

- ORP – Marek Sýkora:  rada prevence proběhla 12. prosince 2018. Byly předány zprávy 

z KORP. V letošním roce je plánováno školení nových preventistů, bude osloven HZS, zda 

by – jako v předchozích letech – poskytl školitele. Školení bude řešeno i ve spolupráci s p. 

Květoněm. Marek Sýkora hovořil celkově o požárnosti v měsíci prosinci- zvýšené 

množství požárů oproti předchozím obdobím, jedním z velkých problémů jsou např. 

ubytovny, kde se mnohdy nedodržují základní bezpečnostní a protipožární předpisy.  
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- Rada ochrany obyvatelstva – V. Strejc: vyslovit poděkování sborům, které vyslaly své 

zástupce na školení techniků OO. Ústřední odborná rada OO – jednání se prozatím 

nekonalo. Jedním z bodů dalšího jednání bude dopis Jána Chlebo, odeslaný na SH ČMS a 

jeho kopie odeslány všem okresům v republice – údajné nedostatečné krytí pojištění 

skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva. Pojistné krytí samozřejmě je, při rozboru 

se však ukázalo, že ani činnost sborů jako taková není zřejmě dostatečně pojištěna. 

Zřejmě bude vyvoláno širší jednání zástupců SH ČMS s pojišťovnou.  

 

8. Reakce na článek v Rokycanském deníku: 

Miroslav Frost se měl zúčastnit jako starosta OSH Rokycany dne 8. 12. 2018 volby starosty SH 

ČMS v Přibyslavi. Z důvodu zdravotních potíží a celkového zdravotního kolapsu se starosta 

Frost nemohl do Přibyslavi dostavit. Řádně a včas se na toto jednání omluvil. Pokud by byl na 

jednání v Přibyslavi zajištěn pověřený náhradník, neměl by při volbě hlasovací právo.   

Nepřítomnost Miroslava Frosta při volbě starosty SH ČMS kritizoval v osočujícím článku 

v Rokycanském deníku  Karel Ferschmann z SDH Němčovice.   Kromě napadání starosty OSH 

bylo v článku uvedeno i několik nepřesných údajů z volebního shromáždění v Přibyslavi.  

Rovněž v jednom z dalších článků v Rokycanském deníku byly uvedeny nepravdivé údaje o 

tom, co kdy starosta Frost prohlásil. 

Výkonný výbor navrhl, aby do Rokycanského deníku bylo otištěno prohlášení výkonného 

výbor OSH Rokycany, reagující na osočující členek p. Freschmanna.  

Návrh prohlášení přečetl Miloš Svoboda, text byl přítomnými schválen. Prohlášení předá 

k otištění Rokycanskému deníku Miroslav Frost s tím, že požadujeme otištění článku na titulní 

straně v pátečním vydání, tak jako osočující článek p. Ferschmanna.  Prohlášení bude rovněž 

zveřejněno na stránkách OSH Rokycany.  

 

9. Termíny jednání VV a termíny soutěží v roce 2019: 

Termín jednání VV v měsíci únoru byl stanoven na 13. 2. a v měsíci květnu na 14.5. 2019. 

Termíny okresních soutěží:  

Okresní kolo Plamen bylo po zvážení všech možností termínů stanoveno na 18. května, místo 

konání Nevid. Ostatní květnové víkendy jsou obsazené.  

Okresní kolo soutěže v požárním sportu bylo stanoven o na 1. června. Místo konání soutěže 

– ústně požádal SDH Němčovice a písemná žádost o konání soutěže byla doručena od SDH 

Nevid. Hlasováním přítomných bylo schváleno konání PS v Nevidě . 

(pro 12 přítomných, proti 0, zdržel se 1). 

 

 

 

10. Diskuse, různé: 

- starosta KSH Pk  Josef Černý  předal ocenění členům výkonného výboru  – ČU KSH 

Václavu Auterskému a medaili Svatého Floriána Radku Frantovi. M. Frost předal ocenění 

OSH - medaili ZPP Michalu Liškovi a poděkoval oceněným i všem členům VV za jejich 

dosavadní práci v roce 2018  

- starosta Frost  předložil přítomným návrh na vyznamenání ze SDH Prašný Újezd – žádost 

o udělení titulu ZH pro Zdeňka Vránu. Návrh byl přítomnými schválen. 
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- starosta KSH Josef Černý:  reagoval na plánované školení preventistů – bylo by dobré 

připravit si plán školení a potom kontaktovat HZS s tím, zda by poskytl školitele.  

                     Dále hovořil o volebním shromáždění v Přibyslavi – o projevu Ing. Salivara a o jeho  

                     Navrhovaných razantních opatřeních a o reakci Jana Slámečky, který uvedl, že jeho 

                    zájmem je dovést SH ČMS do řádného Sjezdu. 

                     

Dále J. Černý hovořil o shromáždění delegátů sborů okresu Rokycany – k vystoupení Ing. 

Salivara, k připomínkám K. Ferschmanna k rozpočtu  i k jednotlivým zprávám OSH, které 

na shromáždění zazněly a doporučil některé úpravy, např. položky rozpočtu předkládat 

dle účtové osnovy. Dotační částky, které se v rozpočtu uvádějí jako předpoklad ve výši 

skutečnosti předchozího roku – je to správné řešení, po oznámení skutečné výše dotací 

se potom dle jejich výše upraví výdaje.  Dotace Pk – částky na krajská kola soutěží budou 

poukazovány přímo okresům, ne na KSH, jako v předchozích letech.  

Reagoval i na výtku, která zazněla na shromáždění delegátů sborů, že  po skončení 

okresního kola Plamen – ZPV nejsou propočítávány výsledky – ZPV je dílčí část hry 

Plamen, je to jedna z disciplín okresního kola, výsledky se oznamují na jaře po ukončení 

hry Plamen. Je na rozhodnutí rady mládeže, jak si stanoví dílčí zpracování výsledků.  

J. Černý upozornil na pojmenování valných hromad. Už se neuvádí „řádná“, ale pouze 

valná hromada, bohužel z tohoto označení nejde již rozlišit, o jakou VH jde.  

Hovořil i o návrzích sborů na starostu SH ČMS – při shromáždění delegátů sborů byly 

předloženy návrhy ze dvou sborů - stačí sdělit jméno nominovaného a ne předkládat celé 

zápisy z valné hromady. 

J. Černý hovořil o tom, že na KSH nebyly nikdy poukazovány žádné dotace ze „sportu“. 

Jsou dotační částky z MV na Plamen a PS a na dorost, ale z např. Unie sportů žádné 

částky přidělovány nebyly.  

J. Černý reagoval na příspěvek Karla Ferschmanna na shromáždění delegátů sborů, ve 

kterém kritizoval KSH za proúčtování akcí Soptíků – podle J. Černého bylo vyúčtování 

sboru provedeno chybně, proto bylo sboru vráceno.  

Hovořil i k informaci o defraudaci hospodářky na KSH, která byla podána na shromáždění 

delegátů sborů a upřesnil některé údaje a zejména vyvrátil některé zkreslené informace, 

podávané K. Ferschmannem. Hovořil i o své kandidatuře na funkci starosty KSH. 

Protože K. Ferschmann svým písemným i ústním napadáním Josefa Černého opakovaně 

poškozuje, zvažuje p. Černý podat na něho trestní oznámení.  

Připomněl, že pokud p. Ferschmann někde vystupuje nebo se prezentuje v hasičských 

záležitostech, měl by vystupovat jako člen SDH Němčovice a ne jako starosta obce.  

Dále probíhala krátká diskuse ke krajskému kolu dorostu 2019 . 

 

-  připomínka K. Ferschmanna k rozdělení rozpočtu OSH (pojištění sekretariátu má být dle 

jeho návrhu ve výdajích sekretariátu) – VV rozhodl, že tato položka zůstane v rozpočtu 

tak, jak je uvedena. 
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11. Usnesení: 

Jednání VV OSH dne 9. ledna 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Vladimíra Sazimu a Michala Lišku 

c) Inventury majetku OSH k 31. 12. 2018čerpání rozpočtu OSH za rok 2018 

d) Odeslání článku do Rokycanského deníku dle bodu 8) tohoto zápisu a text článku 

rovněž zveřejnit na stránkách OSH 

e) Změny termínů výkonného výboru dle bodu 9) tohoto zápisu 

f) Termín konání okresního kola Plamen 18. května, místo konání Nevid 

g) Termín konání okresního kola soutěže v PS 1. června, místo konání Nevid 

h) Návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič pro Zdeňka Vránu – SDH Prašný Újezd 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy odborných rad 

b) Diskusní příspěvek starosty KSH Pk Josefa Černého 

 

III. Ukládá: 

       -úkol č. 1/2019 – zajistit zveřejnění článku do Rokycanského deníku dle bodu 8)  

                                      tohoto zápisu                                           Zodpovídá: Miroslav Frost 

 

12.  Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost,  který poděkoval za účast členům VV i hostu a  

               jednání ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                         Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:  Vladimír Sazima 

                                      Michal Liška 

 

 



               

 

 

 

 

  

 

 

 


