
ZÁPIS   č. 4/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 14. května 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem. 

K programu nebylo připomínek.  

 

2. Volba zapisovatele             -   byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu -  byli navrženi a schváleni Jan Pecháček a Radek Franta 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č.  2/2019  - zajistit okresní kolo Plamen v Nevidě                         - úkol trvá 

- úkol č. 3/2019    - zdárně zajistit noční soutěž MH v Týčku                    - úkol splněn 

             K noční soutěži v Týčku – Radek Franta: soutěž proběhla bez problémů, hojná účast  

             mladých hasičů, po organizační i materiální stránce dobře zajištěno    

 

4. Zpráva OKRR – zpráva byla podána na jednání VV dne 10. dubna, další jednání rady 

bude po ukončení čtvrtletí v měsíci červenci 

 

5. Čerpání rozpočtu za leden – duben – informovala Věra Sedláčková: 

V příjmech bude překročena položka členské příspěvky za dospělé i MH, výše dotací 

MŠMT dosud není známa. Výdaje – nejsou výraznější odchylky od schváleného 

rozpočtu. 

 

6. Zprávy z odborných rad: 

- ORR – Michal Liška: informoval o školení v  Přibyslavi a dále předložil návrh 

organizačního zabezpečení okresního kola soutěže v PS. Návrh byl přítomnými 

schválen. 

Okresní kolo v PS v Nevidě dne 18. května: 

Technická četa – okrsek č. 6 

Časomíra – OSH, zdravotník – bude zajištěn 

Ozvučení – OSH, komentátor – SDH Nevid 

Ostatní technické záležitosti budou dořešeny na jednání rady represe 

dne 15. května 

- ORP – dne 27. dubna proběhlo na OSH Rokycany  školení preventistů,  

7 přítomných složilo zkoušky preventista III a dva přítomní preventista II. 
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7. Přípravy krajského kola dorostu dne 23. června v Plzni: 

M. Frost – je třeba zajistit technickou četu. 

Poháry a medaile – zajišťuje OSH Rokycany. 

Časomíra – OSH Rokycany. 

Občerstvení bude zajištěno přímo na místě, stravenky zajistí OSH Rokycany. 

Podrobnosti soutěže budou dojednány na schůzce krajské odborné rady mládeže, 

která se uskuteční na OSH Rokycany dne 21. května.  

 

8. Diskuse, různé: 

- Probíhala diskuse k počtu pohárů a medailí, které je třeba zakoupit na KK dorost 

(oproti Plamenu jsou družstva dorostenci, dorostenky a smíšené  a jednotlivci  

mladší, starší a střední).   

               

 

 

 

9. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 14. 5. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Jana Pecháčka a Radka Frantu 

c) Čerpání rozpočtu za leden – duben 2019 

d) OZ okresního kola soutěže v PS 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

-        zprávy z odborných rad 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 4/209 – zdárně zajistit okresní kolo PS dne 1. 6. v Nevidě 

                                                                           Zodpovídá: starosta OSH a členové VV 

- úkol č. 5/2019 – zdárně zajistit krajské kolo dorostu dne 23. 6. v Plzni 

                                                                           Zodpovídá: starosta OSH a členové VV 

 

10. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za 

účast a jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsal:                                 Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:          Jan Pecháček 

                                               Radek Franta 

 



 

 

 

 

 


