ZÁPIS Č. 2/2018
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 7. února 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů VV
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatele zápisu - byli navrženi a schváleni Václav Auterský a Jiří Reindl
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 1/2018 – oslovit sbory, které obdržely předměty z dotace Pk v roce 2017
s tím, aby darovaly OSH Rokycany finanční částku ve výši 10% z hodnoty
darovaných předmětů
- úkol trvá
4. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden 2018 – Věra Sedláčková:
Informovala o příjmech a výdajích v tomto měsíci, o položkách, ve kterých by se
mohla předpokládat úspora financí (např. odvod čl. příspěvků bude o cca 2 tis. nižší
než předpoklad, dále shromáždění starostů – pokud bude uskutečněno 1x za rok,
kanc. potřeby, položka různé). Znovu upozornila, že vzhledem k tomu, že dotace
MŠMT ve výši cca 40 tis. naběhnou na účet OSH až v závěru měsíce prosince, je nutné
tuto částku v průběhu roku zajistit. Prozatím byla k 31.12. 2017 na účtu rezerva cca
28 tis. Kč.
5. Zhodnocení řádných valných hromad sborů:
- M. Frost – účast na ŘVH Hrádek, Mirošov, Příkosice, Strašice, Prašný Újezd,
Skořice, Štítov, Holoubkov v těchto sborech působí dlouholetí funkcionáři se zkušenostmi s valnými
hromadami, dobrá úroveň a rovněž i dobrá spolupráce s obecními úřady.
Sbory pořádají i kulturní akce. Bylo předáno ocenění starostům obecních úřadů
Mirošov, Skořice, Příkosice a Holoubkov za trvalou a dobrou spolupráci
s dobrovolnými hasiči v obci.
- Ladislav Král – ŘVH Zvíkovec, Chlum – sousedská atmosféra, v průběhu roku četné
aktivity. ŘVH Podmokly – byla předána stuha k Čestnému praporu.
- Miloš Svoboda – ŘVH Třebnuška, Týček, Líšná, Plískov, Zvíkovec
- Ladislav Drobička – ŘVH Cekov
- Marek Sýkora – ŘVH Skořice – sbor obdržel k užívání Scanii, Mirošov – předána
nová cisterna a Mercedes pro dopravu osob, Mirošov – rovněž předán automobil
pro dopravu osob a byla zkolaudována nová garáž a klubovny – okrsek pracuje na
dobré úrovni. SDH Štítov – aktivní sbor, každoročně zajišťuje Štítoveckou hadici
- Václav Auterský – ŘVH Radnice – rovněž na dobré úrovni, schůze je zajišťována
dlouholetými zkušenými funkcionáři
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6. Diskuse, různé:
- Marek Sýkora – navrhl iniciovat setkání pro případné preventisty sborů, tj. pro
členy, kteří mají zájem o funkci preventisty. Na setkání by se dozvěděli, co obnáší
funkce preventisty a případným zájemcům by bylo zajištěno odborné školení. Bylo
dohodnuto, že tato iniciativa bude zajištěna přes okrsky.
- Miloš Svoboda informoval o akcích ORM v letošním roce a upozornil na změnu
termínu okresního kola hry Plamen – přesunut z 19. na 26. května z důvodu
obsazení hřiště

7. Usnesení:
Jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 7. února 2018
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Václava Auterského a Jiřího Reindla
c) Zprávu o čerpání rozpočtu za měsíc leden 2018

II.

BERE NA VĚDOMÍ
- informace z řádných valných hromad sborů

III.

UKLÁDÁ
a) úkol č. 2/2018 – pozvat na jednání SDH, které dostaly dotaci Pk v r. 2017
Zodpovídá: starosta OSH

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Václav Auterský
Jiří Reindl

