
ZÁPIS Č. 7/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 5. 11. 2019 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 13 členů VV 

 

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

K programu nebylo připomínek. M. Frost předal Vladislavu Strejcovi, členu ÚOROO SH 

ČMS,  medaili Za mimořádné zásluhy s přáním mnoha úspěchů v další činnosti.  

 

2. Volba zapisovatele              - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu  - byl navržen a schválen Jiří Reindl a Miloš Svoboda 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 6/2019 – zajistit podzimní kolo Plamen            úkol splněn 

- úkol č. 7/2019 – opravit startovací pistoli -                   jedna start. pistole je  

                                                                                               opravena, druhá se opravuje 

- úkol č. 8/2019 – zakoupit měřící kolečko na soutěže – úkol splněn 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2019 – informovala Věra Sedláčková: 

V příjmech  nejsou výraznější odchylky od plánu, výdaje –budou překročeny výdaje na 

blahopřání členům, protože byla již dána k tisku přání na příští rok. Překročena 

položka různé z důvodu vyššího výdaje na školení v Přibyslavi. Úspora v úhradě 

energií na sekretariátu a ve výdajích na okresní kolo PS. 

Nejsou výraznější odchylky od plánovaného rozpočtu. 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020: 

Věra Sedláčková předložila návrh rozpočtu na příští rok, kde jsou změny v uspořádání 

jednotlivých položek, např. nebudou již uváděny samostatně výdaje na provoz 

sekretariátu, protože tyto výdaje jsou většinou hrazeny z více dotací (např. poplatky 

za internet z dotace MŠMT provoz a z dotace MV provoz, energie jsou hrazeny 

částečně z dotace Pk a částečně z MŠMT provozu, tonery jsou hrazeny z MŠMT 

provoz, z dotací Pk a dle potřeby i z dotací na vzdělávání, atd. ). 

Položky příjmů a výdajů budou uváděny dle přidělených dotací, ve výdajích bude vždy 

řádek dotace a pod ním řádek vlastních nákladů k uvedené dotaci. Výdaje z vlastních 

nákladů budou uváděny v rozpočtu beze změny. 

 

6. Shromáždění představitelů sborů dne 30. 11. 2019 v Cheznovicích: 

M. Svoboda předložil návrh na program shromáždění, který bude součásti pozvánky 

pro SDH. Upřesňoval se rozpis pozvánek,  je třeba zajistit volbu pracovních komisí. 

Pracovní materiály do obálek starostům sborů – jako v předchozím roce  a navíc ještě 

zprávu o výsledku valné hromady sboru – příprava na volby v roce 2020. Sbory musí 

rovněž zvolit delegáty na shromáždění delegátů sborů v roce 2020 a podat návrhy na 

členy výkonného výboru OSH a starostu OSH.  
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Složení výkonného výboru OSH: 

Starosta OSH, 4 náměstkové starosty ,6 členů výkonného výboru, 3-4 vedoucí 

odborných rad, předseda OKRR. 

Shromáždění delegátů sborů bylo stanoveno na 28. března 2020. 

Místo konání bude upřesněno. 

 

7. Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 19.10. 2019 – informoval M. Frost: 

Byla přednesena podrobná zpráva starosty SH ČMS, připomenuta životní jubilea 

účastníků shromáždění, byla podána informace o dotacích na rekonstrukci zbrojnic. 

Informace o HVP – hospodaření je nyní již v plusových částkách. 

Je možnost posílat připomínky ke Stanovám SH ČMS na zvláštní e-mail, zveřejněný na 

stránkách dh. 

 

8. Hodnocení VIII. Shromáždění představitelů OSH v Lužanech dne 24.10. – Miroslav 

Frost: byla podána zpráva o průběhu volebního období. Byla vznesena kritika za 

nedodání potřebného počtu rozhodčích na soutěže za OSH Rokycany, ale byla i 

vyslovena pochvala za organizování KK dorostu v Plzni.  

Informace o splácení dluhu bývalé pracovnice KSH Plzeň – dlužná částka je průběžně 

splácena. 

Informace o rozdělení krajských kol soutěží v příštích letech (OSH Rokycany je 

spolupořadatelem KK v roce 2023 - MH, v roce 2024 – PS a v roce 2025 – dorost).  

   

9. Zhodnocení ZPV v Mlečicích dne 12. října: 

Soutěž byla výborně připravena. Start a sčítací komise byly naprosto bezchybné. 

SDH Mlečice zpracovával na místě sčítání výsledků, ale sbory  na vyhodnocení 

nečekaly. Po ZPV jsou předběžné dílčí výsledky, které budou celkově vyhodnoceny po 

uskutečnění jarního kola Plamen.  

Celkově byla soutěž výborně zorganizována, bude vypracováno poděkování  pro SDH 

Mlečice za spolupráce s OSH při zajišťování závodu požárnické všestrannosti. 

 

10. Hodnocení práce výkonného výboru OSH a odborných rad: 

Starosta Frost hodnotil práci VV velice dobře, jsou průběžně řešeny stálé úkoly i 

aktuální záležitosti, rovněž dobře hodnotil i činnost odborných rad, které se scházejí a 

pracují dle stanovených schválených plánů práce.  

Poděkoval přítomným za jejich činnost  a poděkování rovněž rodinným příslušníkům, 

kteří tvoří dobré zázemí k jejich práci.  

 

11. Inventury 2019: 

M. Frost navrhl inventarizační komisi ve složení: 

Ing. Karel Dlouhý, Miloš Svoboda, Vladimír Sazima,  M. Frost. Termín inventur byl 

stanoven na pondělí 30. prosince od 10.00 hodin.  
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12. Diskuse, různé: 

Probíhala diskuse o termínu a místě výjezdního zasedání VV. Bylo stanoveno na  

sobotu 7. prosince, místo konání Strašice – hotel Pošta. 

 

13. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 5. 11. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Jiřího Reindla a Miloše Svobodu 

c) Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2019 

d) Program na shromáždění představitelů SDH 30.11. v Cheznovicích 

e) Návrh rozpočtu na rok 2020 

f) Inventarizační komisi ve složení podle bodu 11) tohoto zápisu, termín 

inventur 30. 12. 2019 od 10.00 hodin 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávu ze shromáždění starostú OSH v Přibyslavi dne 19.10. 2019 

b) Zprávu ze shromáždění představitelů OSH v Lužanech 24.10. 2019 

c) Hodnocení ZPV v Mlečicích 12. 10. 2019 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 9/2018 –zajistit zdárný průběh shromáždění představitelů SDH 

                             30.11. 2019 v Cheznovicích        Zodpovídá: starosta a VV OSH 

 

- úkol č. 10/2018 –provést inventuru majetku OSH ve skladě v Mirošově i na  

                                sekretariátu OSH                            Termín: 30.12. 2019 

                                                                              Zodpovídá: starosta OSH a inv.komise 

 

- úkol č. 11/2019 – ukládá všem členům VV dle svých možností se zúčastnit valných  

                                 hromad v místě svých okrsků 

 

14.   Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast   

a  jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapsal:                          Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:     Jiří Reindl, Miloš Svoboda 

 



 

 


