
ZÁPIS 4/2020 

 

z jednání členů výkonného výboru OSH Rokycany dne 2.září 2020 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů výkonného výboru 

                                                       

 

Volba zapisovatele:                byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu:    byli navrženi a schváleni Radek Franta a Marek Sýkora 

 

1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a minutou ticha uctil 

památku předchozího starosty OSH Oldřicha Pařízka, který zemřel 16. srpna 2020. 

Dále M. Frost seznámil s programem – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý: 

Revizní rada se sešla v měsíci červenci a bylo zkontrolováno účetnictví od počátku 

roku. V kontrolovaných materiálech nebyly shledány žádné závady ani rozdíly. 

Byla kontrolována pokladní kniha a stav hotovosti, bankovní výpisy a přijaté faktury – 

bez závad. Dotace prozatím nebyly vyúčtovávány, kontrola čerpání dotací proběhne 

v závěru roku.  

 

3. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – srpen 2020 – informovala Věra Sedláčková: 

Některé položky z důvodu koronaviru nebyly čerpány, např. výdaje na požární sport a 

jarní kolo Plamen. V tomto roce však jsou podstatně vyšší náklady na energie a 

nájem, protože hradíme jak rok 2019 (v lednu letošního roku), tak rok 2020 (budou 

nám účtovány energie z Hradební ul. z důvodu ukončení nájmu a dále nájem a 

energie v budově MZE  za září – prosinec, které  budou muset být uhrazeny rovněž 

v tomto roce. V předchozím sídle byly energie toho roku hrazeny vždy počátkem roku 

následujícího. Tím se dostáváme na částku cca 50 – 55 tis. Kč a v předchozích letech 

byl roční výdaj na energie cca 12 – 13 tis. Kč. V plánu rozpočtu je počítáno se 

schodkem, ten je však vyšší, než byl předpoklad. 

 

4. Příprava SDS – informoval Miroslav Frost: 

Strava, pronájem a ozvučení sálu jsou zajištěné.  

Miloš Svoboda upřesňoval úkoly členů VV na shromáždění.  

Zahájení – Miroslav Frost. Ohlášení způsobilosti jednání – Miloš Svoboda, schválení 

programu.  

Dále se upřesňovaly podrobnosti celého jednání, práce komisí atd.  
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5. Diskuse: 

- Miroslav Frost informoval o dotacích Plzeňského kraje – částka je vyšší než 

v předchozím roce, dotace budou rozděleny sborům na základě jejich žádostí. 

Sbory budou čerpat nejméně 70% z přidělené částky. 

- Věra Sedláčková  - administrativní vyřízení změny sídla OSH – pozdrželo se 

z důvodu pozdního předání souhlasu MZE, prozatím musíme všude uvádět sídlo 

Hradební ul. 

- Miloš Svoboda – 8. září se bude konat aktiv ZH, původně bylo nahlášeno 8 osob 

z okresu Rokycany, většina z nich se odhlásila (zdravotní důvody, zvyšující se 

epidemie)  

- Ing. Karel Dlouhý informoval o oslavě 110 let SDH Bušovice, která se koná 17. 

října tohoto roku 

- Miroslav Frost  informoval o účasti na soutěži v Příkosicích 

- Jarmila Baslová – účast na soutěži XX. Prd Cup v Bujesilích. Dále informovala, že 

14. září se bude konat jednání ORM. 

- Ladislav Král – sbor jako každoročně uskutečnil Podmokelskou hasičiádu – 

soutěže zejména pro děti, velice úspěšná a oblíbená akce 

 

6. Usnesení: 

VV OSH Rokycany dne 2. září 2020 

 

I. SCHVALUJE 

- Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

- Ověřovatele zápisu Radka Frantu a Marka Sýkoru 

- Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – srpen 2020 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- Zprávu OKRR 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 2/2020 – zajistit zdárný průběh SDS dne 19.9.2020 ve Strašicích 

                                                                      Zodpovídá: starosta + VV OSH 

 

7. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost. 

 

 

 

Zapsal:                                      Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:                 Radek Franta 

                                                   Marek Sýkora 
  



 

  



 


