Z á p i s č. 4/2017
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 7. června 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu

- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
- byl navržen a schválen Jan Pecháček a Vladimír Sazima

3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 2/2017 – zajistit zdárný průběh okresního kola Plamen a okresního kola PS
úkoly splněny
4. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – květen 2017 – informovala Věra Sedláčková:
U příjmů je mírně překračována položka členské příspěvky, nedočerpána bude
pravděpodobně položka prodejní materiál, ale v návaznosti na to bude i nižší příjem
za prodejní materiál v položce výdaje. Výdaje jsou v souladu s plánem rozpočtu
s výjimkou energií na sekretariátu – bylo již zdůvodněno na předchozích jednáních.
Stav pokladní hotovosti přesahuje stanovený limit z důvodu výběru hotovosti na
okresní kolo PS a nákup pohárů a medailí na soutěže.
5. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý:
Revizní rada se sešla v polovině měsíce dubna, byla provedena kontrola peněžního
deníku, příjmových a výdajových dokladů, bankovního účtu a přijatých i vydaných
faktur – nebylo shledáno závad.
6. Zhodnocení okresního kola soutěže v požárním sportu:
- soutěž byla opět velice dobře připravená, bezchybné zázemí soutěže, kvalitní
organizace, vstřícné vystupování pořádajícího SDH Nevid. Bohužel však byla
velice nízká účast soutěžících družstev, na což poukázal starosta OSH i při zahájení
soutěže.
- V. Strejc – je třeba se zabývat příčinami nízké účasti družstev na okresním kole.
Pokud se situace nezlepší, bylo by možná řešením spojit dvě soutěže do jedné
akce.
- následovala krátká diskuse ohledně zlepšení situace v účasti družstev
- byla diskutována i otázka moderátora na soutěži, všichni přítomní se shodli na
tom, že pokud je moderátor členem některého ze sborů v okrese, nebude
proplácena finanční odměna
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7.

Diskuse, různé:
-

-

-

-

-

starosta Frost hovořil o docházce členů na jednání výkonného výboru, mělo by se
zvážit, zda ponechat ve výkonném výboru ty členy, kteří nedocházejí na jednání.
Člen s častou absencí by měl být upozorněn písemně, aby měl možnost se k této
situaci vyjádřit.
starosta Frost rovněž informoval o jednání s Pk ohledně dotací pro tento rok oproti předchozím rokům jsou letos dotace určeny i pro požární sport a
preventivní činnost. OSH musí dát tuto informaci na vědomí všem sborům a ty si
mohou potom posílat žádosti o zakoupení předmětů z dotace (co požadují
zakoupit, za jakým účelem a předpokládanou výši nákladů). Výkonný výbor tyto
žádosti vyhodnotí na svém jednání v měsíci září 2017.
Text výše uvedené informace, který bude rozesílán sborům, byl přítomnými
schválen
starosta Frost informoval o úpravě stanov SH ČMS – nebudou okresní kontrolní a
revizní rady, ale pouze jeden revizor. Členové VV se dohodli, že na okrese
Rokycany bude zachována celá revizní rada
objednávky polokošil – někteří členové VV si již polokošile zakoupili, k celkové
objednávce chybí ještě zjištění velikostí všech členů VV – polokošile se prozatím
nebudou hromadně objednávat. Rovněž tak členské průkazy pro členy VV –
někteří členové nedodali ještě fotografie.
starosta Frost poděkoval rozhodčím, kteří se zúčastnili soutěží, a rovněž členům
technické čety, jejichž práce zajišťovala plynulost disciplín bez zbytečných průtahů
M. Frost předložil přítomným návrhy na vyznamenání SDH Příkosice, Drahoňův
Újezd, Týček, Kařez, Skořice a Veselá. Návrhy byli schváleny.

8. Usnesení:
Miroslav Frost přečetl návrh na usnesení, které je přílohou tohoto zápisu.
9. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast a jednání
ukončil.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Jan Pecháček
Vladimír Sazima

