
ZÁPIS Č. 2/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 13. února 2019 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 13 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a předal ocenění Jarmile 

Baslové – medaili Za mimořádné zásluhy.  

Seznámil s programem – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele              - byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu  - byli navrženi a schváleni Miloš Svoboda a Jarmila Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

        -úkol č. 1/2019 – zajistit zveřejnění článku do Rokycanského deníku jako odpověď na článek  

                                        Karla Ferschmanna                                                                              úkol splněn 

       K tomuto bodu hovořil starosta Frost -  článek na 1. straně novin je vysoce zpoplatněn. Po  

       dohodě s redaktorem bylo zveřejnění článku vyřešeno tak, že část byla zveřejněna na první 

       straně Rokycanského deníku a celý článek byl potom otištěn v příloze Deníku.  

 

4. Čerpání rozpočtu za měsíc leden 2019 – informovala Věra Sedláčková: 

V tomto měsíci nejsou žádné odchylky od schváleného plánu příjmů a výdajů. Členské 

příspěvky nejsou dosud vybrány od všech sborů. Z ročních výdajů byly uhrazeny energie na 

sekretariátu – přes 5.000 úspora oproti plánu. V příštím měsíci bude hrazen poplatek za 

zpracování účetnictví a mezd, který je oproti plánu o 2.000 Kč vyšší – zpracování účetnictví se 

bude provádět i na OSH v počítačovém programu.  

Věra Sedláčková upozornila členy VV na to, že je nutné doplnit účast okrskových družstev na 

soutěžích v loňském roce – tyto akce se promítají do hlášení o činnosti OSH, a dále pak 

všechna družstva, ať se účastní na okrskových nebo okresních kolech soutěží, musí počínaje 

letoškem každý rok vyplnit Registrační list sportovního oddílu. 

 

5. Zpráva OKRR – zpráva o kontrole hospodaření OSH a o vyúčtování dotací byla přednesena na 

jednání výkonného výboru v měsíci lednu, další revize bude po ukončení čtvrtletí v měsíci 

dubnu 2019. 

 

6. Zprávy odborných rad: 

-ORM – Jarmila Baslová: schůzka rady se uskuteční v příštím týdnu, budu projednávány 

soutěže a akce MH, plánované v tomto roce 

- ORP – na letošní rok je plánováno školení preventistů. Další informace – bylo jednáno 

s několika základními i mateřskými školami – výkresy dětí do soutěže PO očima dětí 

- ORR – vedoucí rady Michal Liška je pracovně mimo republiku, je třeba obsadit místo na 

plánovaném semináři rady 

 

7. Valné hromady sborů: 

- Miroslav Frost se zúčastnil VH v SDH Mirošov, Hrádek, Nevid, Vranovice, Příkosice – 

valné hromady jsou na dobré úrovni, vesměs je i dobrá spolupráce s obecními úřady.  
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V SDH Nevid byly dohodnuty termíny okresních soutěží a byly předány poháry na 

soutěže sboru. Po ukončení okresního kola hry Plamen 18. května se zde bude pořádat 

výjezdní zasedání VV OSH.  SDH Nevid předal starostovi okresu usnesení z valné hromady 

sboru, kde mu vyjadřuje plnou podporu. 

Dále v Mirošově byla předána medaile Sv. Floriána a medaile 100 let hasičstva starostovi 

obce.  

Dá se říci, že všeobecně se úroveň valných hromad sborů stále zlepšuje. 

- Vladimír Sazima – SDH Příkosice, Štítov, Skořice – valné hromady v sousedském duchu, 

v některých sborech mají dosud problém s úhradou členských příspěvků. V SDH Skořice 

byl zvolen do funkce nový starosta sboru.  

- M. Lauber - SDH Stupno - podstatně se zlepšila činnost sboru díky novému starostovi 

SDH. 

Byla přednesena obsáhlá zpráva o celoroční činnosti sboru. 

- SDH Volduchy –  valná hromada na dobré úrovni, vystoupení dětí 

SDH Všenice,  Bušovice – je plánována okrsková valná hromada 

- Ladislav Král – SDH Podmokly – účastnil se valné hromady SDH Zvíkovec –  v úvodu 

jednání byla projednávána  neúčast starosty OSH na shromáždění delegátů OSH 

v prosinci 2018. Měl být zvolen náhradník na volbu starosty SH ČMS. Bývalý starosta SDH 

Zvíkovec  spolu se zástupci SDH Němčovice hovořili o tom, že by se mělo na okrese 

založit ještě další hasičstvo, které by nespadalo pod OSH, kritizovali práci OSH Rokycany. 

P. Král v diskusi oponoval a hovořil o činnosti OSH – administrativní zajišťování sborů, 

centrální evidence členské základny, práce s mladými hasiči, dotace pro sbory, zaštiťování 

veškeré činnosti okresu. Starosta SDH Zvíkovec p. Uher kritizoval to, že odpověď 

výkonného výboru p.  Ferschmannovi měla být poslána na všechny sbory.  

V. Sedláčková uvedla, že tato odpověď byla jednak zveřejněna na webových stránkách 

OSH, jednak zveřejněna v příloze Rokycanského deníku a jednak poslána do mailů členům 

výkonného výboru, protože byla doba valných hromad sborů, s tím, aby členové VV celou 

situaci vysvětlovali ve sborech osobně           

                  -  Miroslav Frost – na shromáždění starostů OSH, které volí starostu SH ČMS, lze zvolit  

                      náhradníka. Tento návrh však na shromáždění starostů SDH  nepadl, ani od  

                     starostů  sborů, ani od přítomných zástupců vyšších složek.  

- M. Svoboda – valné hromady v SDH Týček, Třebnuška,  Líšná – ve všech těchto sborech 

chápali situaci při volbě starosty SH ČMS, kdy se zástupce okresu Rokycany nezúčastnil 

volebního shromáždění. Na valné hromadě SDH Zbiroh byl přítomen i Igor Tjutčev ze SDH 

Zvíkovec, zde se však do diskuse ohledně neúčasti na volbě starosty SH ČMS nezapojil, 

neměl žádných připomínek 

- J. Pecháček – valné hromady SDH Vranovice, Břasy, Bujesily, Osek, Všenice  – jednání 

byla bez problémů, rovněž všechny tyto sbory chápaly situaci ohledně volby starosty SH 

ČMS 

- L. Král upozornil, že okrsková valné hromada se koná tento týden v pátek 
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8. Různé, diskuse: 

 

Miroslav Frost předložil návrhy na vyznamenání: 

              VV OSH žádá o udělení ZMZ Šárce Frostové (SDH Cheznovice), Janu Pecháčkovi (SDH Bujesily), 

              Vladislavu Strejcovi (SDH Kornatice),  ZMZ pro SDH Cheznovice, medaili ZPP pro SDH Stupno a  

              medaili Z pro SDH Nevid. 

 Dále předložil žádosti o vyznamenání pro členy SDH Cekov a SDH Prašný Újezd. 

Předložené žádosti byly přítomnými schváleny. 

           

            - Jarmila Baslová -  noční soutěž mladých hasičů  Týčku proběhne 13. 4. 

              Provoz areálu v Týčku zajistí Michal Štědrý,  dále byly projednávány organizační podrobnosti. 

         

            -M. Frost připomněl výročí sborů v letošním roce: 

             SDH Břasy 145 let – termín posunut na 15. června 

             SDH Radnice – Floriánské slavnosti 25. května 

             SDH Cekov – 120 let založení sboru 15. června 

             SDH Mýto – 150 let založení sboru 22. června 

 

9. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 13. 2. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Miloše Svobodu, Jarmilu Baslovou 

c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden 2019 

d) Návrhy na vyznamenání dle bodu 8) tohoto zápisu 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy odborných rad 

b) Zprávy z valných hromad sborů 

 

 

 

 

 

 

 

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

jednání ukončil. 

 

 

 

Zapsal:                        Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:   Miloš Svoboda 

                             Jarmila Baslová 

 

 



 

 

 


