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Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany 

         Cheznovice, 30.11.2019 

          Počet listů: 8 

          Počet příloh: 7 

            

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisů, mandátové a návrhové komise 

3. Kontrola usnesení 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva o činnosti okresního sdružení za rok 2019 

6. Čerpání rozpočtu za leden  - říjen 2019 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 

8. Diskuze k rozpočtu, schválení rozpočtu 

9. Zpráva revizní rady 

10. Zprávy odborných rad 

11. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků 

12. Diskuze 

13. Návrh na usnesení – schválení 

14. Závěr 

15. Občerstvení 

 

 

Jednání: 

1.Zahájení  

Zahájení provedl  s pověřením VV OSH Rokycany   starosta OSH Miroslav Frost. Přivítal přítomné a 

požádal je o minutu ticha k uctění památky bratrů a sester, kteří se dnešního jednání nedožili. Po 

minutě ticha přivítal hosty shromáždění. 

 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisů, mandátové a návrhové komise 

 

     Volba zapisovatele:  

     Zapisovatelkou navržena :     Kamila Jíchová – SDH Týček 

     Hlasování:  pro  44                                      proti  0                                                   zdržel se 0 

     Ověřovatelé zápisu navrženi : Martin Tomec – SHD Vranovice 

                                                           Michal Lauber – SDH Vranovice 

      Hlasování:  pro  44                          proti 0                                                          zdržel se 0 
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             Mandátová komise  –  navrženi :  Radek Franta – SDH Kříše 

                                                                        Pavel Trepeš – SDH Bujesily 

                                                                        Jiří Vávra – SDH Němčovice 

            Hlasování: pro 44                               proti 0                                            zdržel se 0 

3. Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení ze shromáždění delegátů sborů okresu Rokycany ze dne 3.11.2018 – 

Cheznovice provedl Miloš Svoboda: 

V. Ukládá 

1. a ) Starostům SDH zajistit zdárný průběh ŘVH sborů do 31.1.2019 a termíny nahlásit na 

kancelář OSH.  

ŘVH se konaly ve všech 67 sborech. 

b) odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2018 do 31.1.2019 

odevzdalo 67 sborů, ovšem ne všechny ve stanoveném termínu 

c) do 31.1.2019 uhradit odvody členských příspěvků ve výši 100 Kč za řádného člena a 50 Kč za 

mladé hasiče 

uhradilo všech 67 sborů, ovšem některé až po urgenci pracovnice kanceláře. 

2. Starostům okrsků 

a) zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků do 28.2.2019 

splněno  - dle  hlášení z okrsků se konalo 6 ŘVH 

3. Radě represe 

a) zajistit na okresní a krajskou soutěž dospělých, dorostu a mladých hasičů dostatečný počet 

rozhodčích 

Nesplněné – na krajskou soutěž v PS nebyl delegován žádný rozhodčí 

Splněno – na krajskou soutěž Plamen a krajskou soutěž dorostu se podařilo rozhodčí zajistit 

b) na krajskou soutěž dorostu zajistit technickou četu 

Splněno – technická četa byla zajištěna, sice s obtížemi 

4. Starostovi OSH 

a) Při volbě starosty SH ČMS, jako volitel za OSH Rokycany navrhnout pro volbu starosty volbu 

veřejnou. 

Nesplněno – starosta OSH Rokycany se ze zdravotních důvodů volby nezúčastnil a z časových 

důvodů jej nemohl nikdo zastoupit.  

                                              

4. Zpráva mandátové komise  

         Zprávu mandátové komise přednesl  Radek Franta  - SDH Kříše: 

         Na shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany bylo pozváno 67 představitelů s hlasem                        

rozhodujícím.  

           Přítomno je 44 představitelů s hlasem rozhodujícím, což je 65 %.  

Dále je přítomno 8 členů VV okresu Rokycany, kteří nejsou starosty SDH a 8 hostů. 
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Mandátová komise tedy konstatuje, že dnešní shromáždění představitelů delegátů SHD okresu 

Rokycany je usnášení schopné s potřebným kvorem 23 hlasů.  

Zpráva z mandátové komise – příloha č. 1  

5. Zpráva o činnosti okresního sdružení za rok 2019 

Zprávu o činnosti OSH za rok 2019 prezentoval starosta OSH p. Miroslav Frost. Výkonný výbor OSH 

Rokycany -  scházíme se podle plánu práce, účast na jednáních je 72%. Řešíme přípravy soutěží, 

školení, činnost jednotlivých OR, žádosti o vyznamenání, výročí SDH, jubilea. Každý zaregistrovaný 

člen od věku 50 let a pak každých 5 let dostává blahopřání k jubileu. Hodnotíme ŘVH. Na členské 

základně je registrováno 67 SDH, 2.796 členů, z toho je 350 mladých hasičů.  

Dotace – v tomto roce byly beze zbytku vyčerpány všechny dotace M3MT a MV. Dotace PK se 

dočerpají do konce roku.  

MŠMT 

Provoz sekretariátu              13.000 

Vzdělávání ved. MH             12.000 

MTZ pro sbory s MH            23.700 

Volnočasové aktivity MH    16.000 

Mzdy                                       22. 315 

 

Celkem MŠMT                     87.015 

Dotace na MTZ SDH čerpaly 4 sbory s mladými hasiči (Kařez, Mlečice, Kam. Újezd, Týček), bylo 

zakoupeno :  stejnokrojové oblečení, proudnice, hasičské opasky, přilby, džberovky. 

Dotace na volnočasové aktivity čerpalo 5 sborů (Mirošov, Volduchy, Dobřív, Němčovice, Kařez) 

Dotace MV :  provoz a činnost odb. rad 12.538 

MŠMT SPORT  ( dříve bylo hrazeno z MV) 

Okresní kolo PS               9.503 

Okresní kolo Plamen      7.510 

 

Celkem MŠMT sport      17.013 

To bylo dříve hrazeno z dotací ministerstva vnitra. 

Dotace PK: 

Na krajské kolo dorostu přišla dotace ve výši 89.530 Kč a na OSH a SDH dotace ve výši 242.470 Kč. 

Celkem 332.000 Kč.  

Dle žádostí SDH dotace Pk dostaly Mirošov, Příkosice, Nevid, Cheznovice, Týček, Zbiroh, Radnice, 

Břasy, Kříše, Volduchy, Vejvanov, Dobřív, Podmokly a Zvíkovec. 20% z celkové částky čerpalo OSH.  

Soutěže: Okresní kolo v požárním sportu se konalo 1. června v Nevidě.  Zúčastnila se 3 družstva mužů 

(MIrošov, Nevid a Veselá) a 4 družstva žen ( Mirošov, Nevid, Veselá, Cheznovice). Bohužel žádné 

družstvo nemělo zájem reprezentovat okres na krajském kole v Plzni. 

Plamen: jarní kolo se konalo v Nevidě 18.5.,  zúčastnilo se 10 sborů se staršími žáky a 7 sborů 

s mladšími žáky. Poděkování za obě soutěže zaslouží SDH Nevid.  

Na krajském kole Plamen v Domažlicích okres Rokycany reprezentovaly kolektivy starších a mladších 

SDH Mlečice. Výkonný výbor OSH si váží jejich dobré práce a reprezentace, za což kolektivům a 

vedoucím z Mlečic děkuje.  
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Zahajovací kolo hry Plamen se konalo 12.10.2019 v Mlečicích. Zúčastnilo se  13 sborů se staršími žáky 

a 10 sborů s mladšími. Soutěž byla dobře připravená po všech stránkách.  

 

Odborné rady OSH: scházejí se podle plánu práce, pracují velmi dobře, výkonným výborem OSH jsou 

kladně hodnoceny.  

Schválení a předání ocenění členům SDH: 

26x ČU OSH, 18X medaile ZPP, 15x Medaile ZZ, 23x ČU KSH, 6x medaile  sv. Floriána, 5x medaile ZMZ, 

5x ČU SH ČMS, 1x titul ZH 

Zpráva o činnosti OSH za rok 2019 – příloha č. 2 

6. Čerpání rozpočtu za leden  - říjen 2019 

Zprávu přednesla  Věra Sedláčková.  

Celkové příjmy zahrnují členské příspěvky, členské příspěvky MH,  prodejní materiál, provize HVP, 

dotace MV a MŠMT, dotace PK, různé (vydané faktury), úroky.  

Výdaje spočívají v odvodu členských příspěvků, odvod čl. příspěvků, MH, prodejní materiál, okr. 

soutěž v PS, Plamen, pexeso, noční soutěž, školení ved. MH, mzdy, SZ, ZP, popl. za zprac. účetnictví 

+mezd, sekretariát – energie, blahopřání k jubileím (r.2020), pojištění sekretariátu, shromáždění 

starostů SDH, PO očima dětí, poplatky ČSOB, provoz sekretariátu, setkání ZH, různé, diplomy ČU, 

dotace PK, účast na kraj. kolech, MTZ, VA.  

Rozpis příjmů a výdajů včetně konečných stavů účtu a pokladny – viz čerpání rozpočtu za leden – 

říjen 2019. 

Zpráva o čerpání rozpočtu  - příloha č. 3 

7. Návrh rozpočtu na rok 2020 

Návrh rozpočtu na rok 2020 přednesla  Věra Sedláčková. Výdaje budou v tomto roce vyšší než příjmy 

jednak z důvodu vysoké částky na úhradu energií a vody na sekretariátu a jednak proto, že v příštím 

roce se budou konat dvě shromáždění – shromáždění delegátů sborů na jaře a shromáždění 

představitelů sborů na podzim.  

Návrh rozpočtu na rok  2020  - příloha č. 3 

 

8. Diskuze k rozpočtu, schválení rozpočtu 

K návrhu  rozpočtu na rok 2020 nebyly žádné připomínky.  

Volba pro: 44                                                 proti: 0                                                              zdržel se: 0 

9. Zpráva revizní rady 

Předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý 

Poděkování paní Sedláčkové za vedení pokladny, účtu i zpracování účetnictví. Kontroly účtu a plateb 

bez závad.  V roce 2019 se rada sešla opět 4x podle plánu práce, leden, duben, červenec, říjen.  

Kontrolovány příjmové a výdajové doklady, výpisy s účtu, porovnávání plateb s dotacemi,  u dotací 

MŠMT 30% hradíme z vlastních zdrojů. Dále je rovněž kontrolována činnost výkonného výboru OSH 

v porovnání s plánem práce a činnost odborných rad. Každý rok v prosinci je prováděna inventura 

majetku OSH s vyhotovením příslušných inventárních protokolů. V loňském roce nebyly shledány 

žádné nedostatky, letos proběhne inventura 30.12. 2019 na OSH i ve skladu v Mirošově.  
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Rozpočet je respektován. Jsou vyhotoveny zápisy o kontrolách, zápisy jsou schválené 

Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – příloha č. 4 

 

10. Zprávy odborných rad 

Rada represe – z pracovních důvodů se Michal Liška  Liška nemohl zúčastnit,  zprávu přečetl  Miloš 

Svoboda. 

V tomto roce jsme se sešli na 3 sezeních 1. června v Nevidě, 15. května a 25. září. Na jednáních se 

stanovily termíny zkoušek odbornosti Hasič III. 

Zpráva o činnosti Rady represe za rok  2019 příloha č. 5.  

Zpráva odborné rady mládeže:  

Zprávu přednesla Jarmila Baslová ml. –  omluvila Jarmilu Baslovou st., která je v pracovní 

neschopnosti. Rada se sešla 7 krát s účastí 15 vedoucích mladých hasičů, organizuje soutěže hry 

Plamen, proškoluje vedoucí mládeže, pořádá noční soutěže, plnění odborek a specializací. Závěrem 

poděkovala všem za spolupráci při práci s mládeží a pořádání soutěží a poděkování SDH Osek za 

možnost školení vedoucích mládeže v prostorách hasičské zbrojnice.  

Zpráva odborné rady mládeže – příloha č. 6 

Zpráva o činnosti odborné rady prevence OSH Rokycany za rok 2019 

 Zprávu přednesl vedoucí ORP  Marek Sýkora. V dubnu jsme se sešli s vedoucí rady mládeže  Jarmilou 

Baslovou, abychom provedli vyhodnocení práce dětí v každoroční výtvarné soutěži Požární ochrana 

očima dětí , do které se zapojilo  138 dětí, méně než v předešlých letech, a celkem  15 škol - 13 

základních a 2 mateřské školy .  

Krajská odborná rada prevence se konala 7. 5.2019 , vyhodnocovalo se na ní krajské kolo výtvarné 

soutěže Požární ochrana očima dětí a zároveň se v této souvislosti zvažovaly a navrhovaly nové 

techniky a témata soutěže. Na další radě 21.11.2019, kterou svoji účastí podpořili zástupci  HZS Plzeň, 

se projednávala zpětná vazba z obcí týkající se distribuce letáčků ,, Bezpečnostní  desatero “ s radami 

pro domácnosti,  vydaných generálním ředitelem HZS ČR. 

V sobotu 27.4.2019 se na OSH Rokycany konalo školení pro nové preventivy a současně jako 

obnovovací kurz pro prevenstisty stávající, kterým letos vyprší platnost kvalifikace. Z rady ochrany 

obyvatelstva přijel  Vladislav Strejc a přednášel Zdeněk Květoň, vedoucí KOPR Plzeňského kraje mjr. 

Ing. Alena Číhová, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS 

Rokycany. 

Zpráva o činnosti odborné rady prevence OSH Rokycany  - příloha  č. 7 

11. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků 

Příprava valných hromad okrsků říjen 2019- leden 2020  - nahlásit na OSH – valné hromady budou 

volební – nové výbory SDH -  volby delegátů SDH, 28. března  2020 bude uskutečněno shromáždění 

delegátů SDH okresu Rokycany.  

Shromáždění delegátů sborů  se zúčastní starosta sboru nebo zvolený delegát.  

Zpráva o valné hromadě sboru – dodat včas !!! 
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Upozornění na nutnost odevzdat registrační listy sportovních oddílů – počet odevzdaných RL 

se musí shodovat s počtem sborů, které v hlášení o činnosti uvedou sportovní aktivity.  

 

 

 

12. Diskuze 

Diskuze : 

HZS Rokycany – poděkování za pozvání , za HZS Rokycany byl přítomen Josef  Huml  

31.12.2020 končí nájemní smlouva v objektu, kde je sídlo OSH Rokycany.  Budova je 

majetkem státu.  

Josef Huml konstatoval, že velmi dobrá je spolupráce HZS Rokycany je s radou ochrany 

obyvatelstva.   

Přání do Nového roku. 

 

Miloš  Svoboda – poděkoval za příspěvek zástupci HZS Rokycany J. Humlovi. 

Starosta OSH Miroslav Frost informoval o prodloužení smlouvy o nájmu  do konce příštího 

roku. Až bude sekretariát OSH v novém nájmu, bude nutné zvýšení členských příspěvků na 

nový pronájem  nejméně o 30kč  na člena.  

Jan Pecháček  - poděkování  rozhodčím a vedoucím mládeže. 

Apelování na ty sbory co mají mladé hasiče  -  vyškolení rozhodčích. 

Přezkoušení pro rozhodčí v roce 2020 - končí platnost  předchozího školení. Popřál 

přítomným hodně úspěchů v příštím roce.  

 Starosta Frost hovořil  o úniku vody ve sklepě pod sekretariátem, unikala cca 3 měsíce, přes 

prázdniny, finančně cca 15 tis. Kč navíc za vodné při vyúčtování roku 2019.  

Věra Sedláčková požádala přítomné starosty SDH o  dodržování termínů při odevzdávání 

výkazů a všech materiálů, které obdrželi v pracovních obálkách.  

Hlášení o činnosti – znovu upozornila, že zde musí být uvedeny okrskové i okresní soutěže.  

Dokumenty z okrsků  jsou posílány na KSH  při vyúčtování okresních kol soutěží .  

Přihlášky na okresní soutěže budou od příštího roku pouze elektronicky – PS i Plamen.  

Pokud by sbory uvedly nezaregistrovaného účastníka soutěže, přihlášku nejde odeslat.  

Starosta OSH Miroslav Frost – aktualizace e-mailových adres sborů. 

Miloš Svoboda – navrhl místo konání shromáždění delegátů sborů v roce 2020 ve Srašicích 

dne 28. 3. 2020 od 9.00 hodin, klíč k počtu delegátů jednotlivých SDH na shromáždění 

delegátů sborů je jeden delegát za SDH. 
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13. Návrh na usnesení – schválení 

Návrh usnesení se shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konaného dne 30. listopadu 

2019 v Cheznovicích.  

Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany po vyslechnutí zprávy o činnosti okresního 

sdružení, zprávy o čerpání rozpočtu, revizní zprávy, návrhu rozpočtu na rok 2020, zpráv odborných 

rad velitelů mládeže, prevence, pro ochranu obyvatelstva a diskuzi navrhuje následující usnesení:  

I: BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy odborných rad velitelů, mládeže, prevence a rady pro ochranu obyvatelstva 

b) Zprávu mandátové komise 

II.SCHVALUJE 

a)  Program jednání 

b)  Volbu zapisovatele                              pí. Kamila Jíchová – SDH Týček 

c)  ověřovatele zápisu                               p. Martin Tomec – SDH Vranovice 

                                                                     p. Michal Lauber – SDH Vranovice 

d)  Mandátovou komisi                            p. Radek Franta – SDH Kříše 

                                                                     p. Pavel Trepeš – SDH Beujesily 

                                                                     p. Jiří Vávra  - SDH Němčovice 

e)  Návrhovou komisi                                p. Radek Franta – SDH Kříše 

                                                                     p. Pavel Trepeš – SDH Bujesily 

                                                                     p. Jiří Vávra  - SDH Němčovice 

f)  Zprávu o činnosti OSH Rokycany za rok 2019 

g)  Zprávu o hospodaření OSH za leden – říjen 2019 

h)  Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady 

i)  Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2020 

III. SVOLÁVÁ 

A) Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany svolává dle čl. 64 odst. 3a) Shromáždění 

delegátů sborů okresu Rokycany na 28.3.2020 do Strašic. Klíč k počtu delegátů jednotlivých SDH na 

shromáždění delegátů sborů je jeden delegát za SDH. 

IV. UKLÁDÁ 

A) Zajistit zdárný průběh ŘVH sborů v termínu do 31.1.2020 a termíny nahlásit na kancelář OSH 

b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2019 v termínu do 31.1.2020,  

Zároveň s tímto hlášením vyplnit a zaslat na OSH zprávu o valné hromadě sboru, dále složení 

výkonného výboru SDH, přílohu k registračnímu listu (3x originál, ne kopie). 

Do konce června 2020 předat na OSH přehled o majetku a závazcích sboru.  

c) Do 31.1.2020 uhradit odvody členských příspěvků v nezměněné výši 100,- Kč za člena a 50 ,- Kč za 

mladé hasiče. 

d) Odhlášení členů z evidence SDH je nutné nahlásit na kancelář OSH do konce roku 2019 
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2.Starostům okrsků 

e) Zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků – termín do 28.2.2020 a termín nahlásit na kancelář OSH 

3. Radě represe a vedoucím sekce rozhodčích 

a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž v PS dostatečný počet rozhodčích 

4. Radě mládeže 

a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž hry Plamen dostatečný počet rozhodčích 

Pro: 42                                                              Proti: 0                                                      Zdržel se: 2   

 

                                                                       

14. Závěr: 

Závěr shromáždění provedl starosta OSH Miroslav Frost: 

Dnešní shromáždění představitelů SDH se blíží ke svému závěru. Přeji vám v nadcházejících 

měsících dostatek sil a přízně v obcích a  pochopení a lásky vašich nejbližších, ti mají největší 

zásluhu na tom, že můžete svoji dobrovolnou činnost vykonávat. Ať se tu v příštím roce opět 

sejdeme ve zdraví. Mnoho zdaru ve vaší hasičské práci a přeji vám šťastný návrat do svých 

domovů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                       Kamila Jíchová 

Ověřovatelé zápisu:        Martin Tomec 

                                            Michal Lauber 
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