
ZÁPIS   č. 5/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 4. června  2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 8 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 Vladimír Sazima, Jarmila Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 4/2019 – zajistit zdárně okresní kolo PS 1.6. v Nevidě       - úkol splněn 

- úkol č. 5/2019 -  zajistit zdárně KK dorost 23.6.2019 v Plzni          - úkol trvá 

 

 

4. Zhodnocení okresního kola Plamen 18. května v Nevidě – hovořil M. Frost: 

Soutěž byla celkově hodnocena velice kladně, bylo perfektní technické zázemí i dobrá 

organizace soutěže.  Byla podstatně vyšší účast než v předchozím roce. Při takto 

vysokém počtu účastníků by byly vhodné dvě základny, aby se zbytečně 

neprotahovaly požární útoky. 

Zhodnocení okresního kola PS dne 1. června v Nevidě: rovněž tato soutěž měla 

perfektní technické zázemí. M. Frost poděkoval hlavnímu rozhodčímu soutěže 

 L. Drobičkovi a také technické četě i obsluze časomíry.  

Byla řešena otázka startovací pistole – i po opravě je poruchová, na KK dorost bude 

zajištěna ze SDH Mirošov a dále se bude řešit koupě nové pistole.  

 

5. Informace o dotacích: 

Věra Sedláčková informovala o nově přidělených dotacích z MŠMT – sport, ze kterých 

se budou čerpat výdaje na okresní kolo Plamen, PS a na provoz – činnost odborných 

rad. Dotace z MV již přidělovány nebudou.  

V. Sedláčková upozornila na vyúčtovávání okresního kola PS, ve kterém musí být 

v počtu zúčastněných družstev zahrnuty i okrskové soutěže. Jako doklady musí být 

mimo jiné předkládány i přihlášky a výsledkové listiny z okrsků (jedna z novinek 

vyúčtování). Požádala přítomné, aby ve svých okrscích zajistili doplnění těchto 

dokumentů, pokud je okrsek dosud neodevzdal. Tyto požadavky budou následně 

předloženy na jednání rady represe, aby od příštího roku členové rady zajišťovali 

potřebnou administrativu ve svých okrscích. 

 

 

 

 

 



Str. 2 

6. Příprava krajského kola dorost dne 23.6. 2019 v Plzni: 

Je třeba zajistit dostatečný počet členů technické čety, dále pak funkční startovací 

pistoli, jak bylo jednáno při zhodnocené okresních kol. Časomíra – OSH Rokycany.  

V příštím týdnu budou zajištěny poháry a medaile.  

 

 

 

7. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 4. 6. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

- zapisovatele Věru Sedláčkovou 

- ověřovatele zápisu Vladimíra Sazimu a Jarmilu Baslovou 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- zhodnocení krajského kola Plamen a PS 

- informaci o dotacích v letošním roce 

 

III. UKLÁDÁ 

- trvá úkol č.   5/2019 –zdárně zajistit krajské kolo dorostu 23.6. 2019 v Plzni 

 

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

účast a jednání ukončil. 

 

 

 

 

Zapsal:                          Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:     Vladimír Sazima 

                                       Jarmila Baslová 

 

 

 
 


