Z á p i s č. 6/2018
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. října 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů VV
1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem.
K programu jednání nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Radek Franta a Marek Sýkora.
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 8/2018 – zdárně zajistit podzimní kolo hry Plamen - úkol trvá
4. Čerpání rozpočtu za leden – září 2018 – informovala Věra Sedláčková:
V příjmech ani výdajích nedochází k výrazným odchylkám, pouze položka prodejní
materiál je zvýšena z důvodu nákupu a následného prodeje medailí – 100 let vzniku
republiky. Úspory jsou v položkách energie na sekretariátu, okresní kolo PS, setkání ZH,
telefonní hovory, brožury a noviny. Dotace MV, MŠMT a Pk nejsou dosud vyúčtované.
5. Návrh rozpočtu na rok 2019 – předložila Věra Sedláčková:
Položky v příjmech i výdajích budou obdobné jako v letošním roce, částka přidělených
dotací se vždy uvádí ve výši předchozího (tj. letošního) roku, po přidělení dotací je
upřesněna. Členské příspěvky a následně odvod čl. přísp. na SH ČMS je dán počtem
členů, stálé roční platby (poplatek za účetnictví, zpracování mezd, pojištění
sekretariátu) se neměnily. Položky ve výdajích na spoje, kancelář. potřeby, jízdné jsou
obdobné jako v letošním roce.
Návrh rozpočtu byl přítomnými schválen.
6. Zprávy odborných rad:
- ORP –Marek Sýkora: 10. října se uskuteční informační schůzka a úvodní školení pro
preventisty, školitel- p. Květoň. Účast cca 8 zájemců
- ORM – Jarmila Baslová – podzimní kolo hry Plamen je zajištěné, trať je připravená,
strava zajištěná, sociální zařízení objednané.
Starosta Frost upozornil na to, že je třeba zúčastnit se krajského jednání rady
mládeže z důvodu rozvrhnutí soutěží v roce 2019.
7. Příprava mimořádného shromáždění delegátů sborů – hovořil Miloš Svoboda:
Z důvodu volby starosty SH ČMS je třeba v každém okrese svolat mimořádné
shromáždění delegátů sborů, ze kterého by měl vzejít návrh na kandidáty do funkce
starosty SH ČMS. Z navržených kandidátů bude následně sestavena kandidátka.
Výkonný výbor navrhl a schválil 2 kandidáty – Ing. Jana Aulického a Ing. Jaroslava
Salivara.
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Tito kandidáti budou předloženi ke schválení na mimořádném shromáždění delegátů
sborů okresu Rokycany.
Termín shromáždění delegátů sborů byl navržen a schválen 3. listopadu 2018
v Cheznovicích – restaurace Triana
8. Změna termínů :
Vzhledem ke konání mimořádného shromáždění delegátů sborů se ruší:
- 7. 11.
jednání výkonného výboru
- 24. 11. shromáždění představitelů SDH
- 8. 12. výjezdní zasedání výkonného výboru
Nově stanovené termíny:
- 3. 11. shromáždění delegátů sborů
- 24. 11. výjezdní zasedání výkonného výboru – Břasy
9. KK požárního sportu 23. června:
Starosta Frost poděkoval členům technické čety, kteří výborně zvládli svoje úkoly na
této soutěži i přes to, že se nepodařilo zajistit pro technickou četu dostatečný počet
členů. Poděkoval rovněž obsluze časomíry.
10. Diskuse, různé:
- Miloš Svoboda předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Němčovice a SDH
Vranovice – návrhy byly přítomnými schváleny.
11. Usnesení:
VV OSH Rokycany dne 9. 10. 2018
I.

SCHVALUJE
a) zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Radka Frantu a Marka Sýkoru
c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – září 2018
d) Návrh rozpočtu na rok 2019
e) Termín mimořádného jednání delegátů sborů 3.11. 2018, místo konání
Cheznovice
f) Návrhy kandidátů na funkci starosty SH ČMS: Ing. Jana Aulického
a Ing. Jaroslava Salivara
g) Změny termínů výkonného výboru dle bodu 7) tohoto zápisu
h) Návrhy na vyznamenání pro SDH Němčovice a Vranovice
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II.

BERE NA VĚDOMÍ:

-

zprávy z odborných rad

III.
-

UKLÁDÁ:
úkol č. 9/2018 – zdárně zajistit mimořádné shromáždění delegátů sborů
3.11. 2018
Zodpovídá: starosta OSH + členové VV

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

Zapsal: Věra Sedláčková
Ověřovatelé zápisu: Radek Franta, Marek Sýkora

