ZÁPIS Č. 1/2018
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 16. ledna 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů VV
1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a zejména hosta –
starostu OSH Pj Josefa Černého, a seznámil s programem. K programu nebylo
připomínek.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatelů zápisu

- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
- byli navrženi a schváleni Jan Pecháček a Vladimír Sazima

3. Kontrola usnesení:
Z předchozího jednání výkonného výboru nevyplynuly žádné úkoly.
V bodu III. Usnesení výkonný výbor rozhodl, že z důvodu nedostatku finančních
prostředků nelze poskytnout finanční půjčku pro KSH Pk.
4. Čerpání rozpočtu a hospodaření OSH za rok 2017 – informovala Věra Sedláčková informovala zejména o výši finanční rezervy OSH na konci roku.
Podrobný rozbor hospodaření a čerpání rozpočtu byl předkládán na každém jednání
výkonného výboru. Vzhledem k tomu, že dotace MŠMT nabíhají až koncem měsíce
prosince, je třeba dosáhnout rezervy ve výši těchto dotací. Rozpočet na letošní rok je
vrovnaný, ale u některých položek je předpoklad, že by se mohlo uspořit (soutěže
MH, provoz sekretariátu, aktiv ZH).
5. Zpráva OKRR – informoval Ing. Karel Dlouhý:
Revize proběhla v měsíci prosinci a bylo kontrolováno IV. čtvrtletí 2017. Nebylo
shledáno závad, zápisy v peněžním deníku odpovídají předloženým dokladům, rovněž
tak pohyby na účtu souhlasí s přiloženými fakturami.
6. Starosta OSH Miroslav Frost informoval o provedení inventur majetku OSH ke dni
31.12. 2017 – nebyly shledány žádné rozdíly, stav majetku souhlasí s inventárními
seznamy.
7. Ekonomická situace KSH Pk:
Miroslav Frost informoval o jednání výboru KSH Pk, ze kterého vyplynulo, že každý
okres musí přispět finanční částkou ke zlepšení finanční situace na KSH a pro okres
Rokycany byla vyčíslena částka 39 tis. Kč. Z výše uvedené zprávy o hospodaření OSH
Rokycany vyplývá, že OSH nemá finanční prostředky na tuto výpomoc.
Miroslav Frost navrhl, aby byly osloveny sbory, kterým byly v loňském roce
zakoupeny předměty z dotace Pk s tím, aby poskytly 10% z částky, kterou takto
čerpaly.
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Miloš Svoboda přečetl seznam sborů, které obdržely dotaci, včetně její výše.
Tímto způsobem by OSH získalo kolem cca 20 tis. Kč.
8. Diskuse:
Následovala krátká diskuse k tomuto návrhu: návrh se jeví jako nejvíce přijatelný, se
sbory by byla uzavřena smlouva o poskytnutí těchto finančních prostředků, musí se
dořešit znění smlouvy, aby bylo v souladu s právnickou stránkou dokumentu.
- Josef Černý, starosta OSH Pj, hovořil podrobněji k situaci na KSH a zejména k jejímu
vzniku.
Dále informoval o termínech konán KK požárního sportu – dne 24.6. a KK dorostu –
dne 23.6. 2018, místo konání 33. ZŠ Plzeň.
-M. Frost přečetl dílčí výpis z usnesení ŘVH Němčovice. Pokud by odstoupil stávající

výkonný výbor KSH, znamenalo by to nové volby ve všech okresech Pk v letošním
roce. Na všech okresech by muselo by být svoláno shromáždění delegátů sborů, ze
kterého by vzešly návrhy kandidátů na starostu OSH. Je však předpoklad, že by byli
opět zvoleni stávající starostové okresů.
-Ing. Dlouhý – pokud bychom požadovali finanční příspěvek od sborů, museli bychom
Sbory přesvědčit o současné důvěryhodnosti KSH, kam budou jejich peníze předány.
Podle Stanov lze požádat nadřízený orgány tj. SH ČMS, aby určil na problémový KSH
svého pracovníka, po jehož dohledem a za jehož spolupráce by byly prováděny
všechny transakce, zejména finanční. Byl by však problém, koho stanovit.
9. Usnesení:
Výkonný výbor OSH Rokycany dne 16. 1. 2018
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Jana Pecháčka a Vladimíra Sazimu
c) Zprávu o čerpání rozpočtu OSH za rok 2017
d) Provedení inventury majetku OSH k 31.12. 2017
e) Oslovit sbory, které obdržely v roce 2017 předměty z dotace Pk s tím, aby
každý z nich předal na OSH částku ve výši 10% hodnoty darovaných
předmětů
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II.

BERE NA VĚDOMÍ
a) Zprávu OKRR
b) Informaci o ekonomické situace na KSH Pk
c) Dílčí výpis z usnesení ŘVH Němčovice

III.

UKLÁDÁ
- 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. Tento dar bude poskytnut na
základě smlouvy, potvrzené oběma stranami.
Termín:
do 28.2. 2017
Zodpovídá: starosta OSH

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

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu:

Věra Sedláčková
Jan Pecháček
Vladimír Sazima

