Z á p i s č. 7/2017
z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. prosince 2017 v Kařeze
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 ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Radek Franta a Michal Štědrý
3. Kontrola usnesení:
- Úkol č. 5/17 – zajistit řádný průběh SPS dne 25.11. v Cheznovicích – úkol splněn
- Úkol č. 6/17 – zúčastňovat se ŘVH sborů
- úkol trvá
4. Zpráva o čerpání rozpočtu za leden – listopad 2017:
Informovala Věra Sedláčková - podrobná zpráva o hospodaření OSH byla podána na
shromáždění zástupců sborů 25. listopadu c Cheznovicích. V. Sedláčková znovu
upozorňovala na tu skutečnost, že dotace MŠMT jsou propláceny okresům až
v polovině měsíce prosince. Z toho dotace na provoz a vzdělávání (cca 40 tis. Kč)
zůstávají na OSH, ostatní dotace (MTZ a VA) jsou přeposílávány dle vyúčtování
sborům. Je nutné, aby si okres oněch 40 tis. Kč v průběhu roku nahospodařil, aby
nebyl účet v měsíci listopadu v mínusu. Předpokládaný zůstatek ke konci roku je cca
30 tis. Kč. Je třeba se snažit v roce 2017 ještě více ušetřit na některých položkách
rozpočtu (např. kanc. potřeby, shromáždění PS, poštovné nebo položka různé
výdaje).
5. Inventury majetku OSH:
M. Frost přečetl příkaz starosty SH ČMS k provedení inventur. Do inventarizační
komise byli navrženi a schváleni:
Vedoucí inventarizační komise – Ing. Karel Dlouhý
Členové inventarizační komise - Miroslav Frost, Miloš Svoboda, Michal Liška.
Inventur majetku OSH budou provedeny dne 28. 12. od 10.00 hodin.
6. Zpráva z jednání na KSH Pk Plzeň ze dne 5. 12. 2017 –
Zápis z jednání přečetl a informoval Miloš Svoboda.
7. Zpráva z jednání na SH ČMS Praha ze dne 6.12. 2017 – projednáváno pořádání
republikového kola hry Plamen a dorostu 2018. Podrobnou informaci z jednání
podal Miloš Svoboda. Soutěž proběhne 1. – 5. července v Plzni.
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8. Diskuse, různé:
- Miroslav Frost předložil žádosti sborů o vyznamenání, byly schváleny žádosti SDH
Kařez, Stupno a Přívětice a žádost o udělení titulu ZH Josefu Hlaváčovi – SDH
Radnice
- Miloš Svoboda předložil plán práce výkonného výboru OSH Rokycany na rok
2018, plán byl přítomnými schválen
- Termíny okresních kol soutěží: termín konání okresního kola PS byl navržen na
2. června 2018, místo konání Nevid. Termín okresního kola Plamen byl navržen
na 19. května 2018, místo konání Dobřív
9. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval za účast a
spolupráci v roce 2017 a jednání ukončil.

Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 7/2017

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu: Radek Franta
Michal Štědrý

