Z á p i s č. 5/2017
z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 6. září 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 10 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 ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Ladislav Král a Ladislav Drobička
3. Kontrola usnesení – úkoly z předchozích jednání byly splněny
4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2017 – informovala Věra Sedláčková:
Příjmy i výdaje odpovídají schválenému plánu rozpočtu, u položky prodejní materiál
bude pravděpodobně nižší příjem, ale i nižší výdaje na nákup hasičského zboží.
V. Sedláčková upozornila na to, že v letošním roce byly podstatně sníženy dotace
MŠMT oproti loňskému roku (na MTZ SDH, volnočas. aktivity, provoz, mzdy) a rovněž
dotace MV na okresní kola soutěží. A navíc dotace na provoz sekretariátu nabíhají až
v měsíci prosinci, tudíž okres musí mít rezervu, ze které bude do této doby své výdaje
hradit. Vzhledem ke snížení dotací však v tomto roce bude tato rezerva minimální.
Je předpoklad, že nebude dočerpána plánovaná položka na soutěže MH, protože
zbývá již jenom podzimní kolo Plamen, budou rovněž sníženy náklady na kancelářské
potřeby, a pravděpodobně nebudou dočerpány položky „různé“. S těmito úsporami
by měly finanční prostředky vystačit do konce prosince, kdy naběhnou dotace na
provoz a školení vedoucích MH.
5. Zpráva z OKRR:
Za nepřítomného Ing. Dlouhého informovala Šárka Frostová:
Jednání rady proběhlo 4. července, byla zkontrolována pokladna – peněžní deník i
hotovost, a dále běžný účet včetně kontroly faktur. Nebyla shledána žádná závada.
6. Žádost sborů o dotace Pk:
V letošním roce musí být 70% dotace z Pk rozděleno mezi sbory. SDH byly
informovány s tím, že žádost o dotaci musí být na OSH doručena do konce července
2017. Žádosti sborů byly výkonným výborem schváleny s výjimkou sboru, který žádal
dotaci investičního charakteru, což podle smlouvy uzavřené s Pk nelze.
7. Vedoucí ORM Jarmila Baslová informovala výkonný výbor o návrhu ORM na rozdělení
dotací MŠMT - MTZ SDH - mezi sbory s mladým hasiči. Návrh byl členy výkonného
výboru schválen.
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8. Zhodnocení soutěží a oslav výročí sborů:
- Miroslav Frost - účastnil se oslav v SDH Příkosice – na velmi dobré úrovni, akce
byla pečlivě připravena.
Dále se zúčastnil oslav v SDH Skořice, rovněž dobře připravené, soutěž v Mirošově
a soutěž v Příkosicích – dobrá organizace, účastnila se i družstva z jihu okresu.
- L. Král – účastnil se oslav 110 výročí SDH Chlum, hodnotný program, soutěž
koňských stříkaček, neproběhla však žádná schůze
- M. Svoboda se zúčastnil oslav 110 let výročí SDH Plískov- důstojně a dobře
připravená akce. Oslavy v Týčku – nízká účast sborů. Proběhla ukázka dětí a další
program pokračoval až v 18.00 hodin. Účastnil se jako host i oslav v Tlustici –
velice dobře a kvalitně připravené.
- oslavy v SDH Kříše – rovněž pečlivě připravená oslava, průvod i ukázky
9. Různé, diskuse:
- Miroslav Frost navázal na zprávu o čerpání rozpočtu a na základě informací o
hospodaření OSH bylo navrženo, že jako v předchozích letech, tak i tento rok
bude odborné radě mládeže účtována částka ve výši 700,- Kč za každé jednání v
zasedací místnosti OSH Rokycany jako poměrná část na roční náklady energie (dle
vyúčtování energií předchozího roku).
Dle plánu činnosti odborné rady mládeže se tento rok uskuteční 6x zasedání rady
mládeže, tj. 6x700 = celkem 4.200 Kč
- L. Drobička – hovořil o krajském kole soutěže v PS v Klatovech, konkrétně o ústroji
rozhodčích. V současné době má ústroj rozhodčího několik variant (bílá košile,
modrá nebo červená polokošile) – není dobře, když je každý v jiném ústroji.
- M. Frost – ústroj rozhodčích by měl být řešen v radě represe
- M. Frost předložil přítomným návrhy na vyznamenání SDH Štítov a dále návrhy na
ocenění, udělené výkonným výborem OSH pro Vlastimila Sýkoru – SDH Štítov a
Miloslava Suchého – SDH Skořice. Návrhy byly přítomnými schváleny
- starosta Frost dal podnět k řešení docházky členů na jednání výkonného výboru a
jejich účasti a akcích, pořádaných OSH
- Věra Sedláčková informovala o dotazu ze SH ČMS – jak bylo ukončeno členství p.
Linharta ze SDH Ejpovice v roce 2007 (p. Linhart si stěžoval na SH ČMS ). Dotazem
ve sboru bylo zjištěno, že členství p. Linharta bylo ukončeno pro dlouhodobé
neplacení členských příspěvků. Usnesení SDH Ejpovice, ve kterém se rozhodlo o
vyloučení člena, bylo přeposláno na SH ČMS.
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10. Usnesení:
Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, přítomným schváleno. Usnesení je přílohou
toho to zápisu.
11. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a
jednání ukončil.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Ladislav Král
Ladislav Drobička

