
 

ZÁPIS č. 3/2019 

 

 

 

z jednání  výkonného výboru OSH Rokycany dne 10. dubna 2019 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 14 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 – na předchozím jednání nebyly uloženy žádné úkoly 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – březen – informovala Věra Sedláčková: 

Příjmy: členské příspěvky jsou mírně překračovány, na účet již byla poukázána dotace Pk, ve 

které je obsažena i částka na KK dorost. Výdaje – z jednorázových ročních plateb byl uhrazen 

odvod členských příspěvků a poplatek za zpracování mezd a účetnictví. 

 Výdaje za toto období jsou v souladu s plánovaným rozpočtem.  

 

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – Ing. Karel Dlouhý: 

Revizní rada proběhla 8. dubna, byly kontrolovány měsíce za 1. čtvrtletí 2018. Nebylo 

shledáno závad, příjmové a výdajové doklady souhlasily s peněžním deníkem, rovněž tak 

hotovost v pokladně. Faktury jsou řádně evidovány, částky odpovídají položkám na účtu.  

 

6. Zprávy z odborných rad: 

- ORP – Marek Sýkora: informoval o vyhodnocení soutěže PO očima dětí, vyhodnocení 

okresního kola proběhlo 2. dubna. Výsledky budou zveřejněny v místním tisku.  

Dále hovořil o školení preventistů, které proběhne na OSH Rokycany v sobotu 27. dubna 

od 8.30 hod.  

- ORM – Jarmila Baslová: informovala o noční soutěži MH, která proběhne tuto sobotu 

v Týčku, na soutěž je vše zajištěno 

- V. Strejc – proběhnou dvě preventivně výchovné kampaně, které budou obsahovat 

články do tisku, rozhlasovou relaci, letáky. Dne 3. dubna vyšel první článek. Další kampaň 

proběhne na podzim a bude se týkat zejména hasičských přístrojů v domácnosti.  

                      Kurs techniků OO- bohužel se nezúčastnil žádný preventista z našeho okresu. 

 

7. Diskuse: 

- Návrhy na vyznamenání:  

vyznamenání sborům – SDH Mýto, Cekov, Nevid, Stupno , Hlohovice, Těškov a dále 

členům SDH Dobřív – návrhy byly schváleny 

- L. Král – informoval o dotazu SDH Mlečice – sbor chce vyhodnocovat soutěže MH hned 

na místě po ukončení soutěže, totéž nabízel SDH Zvíkovec. 

- J. Pecháček uvedl, že výsledky ZPV jsou zpracovávány  následující víkend po soutěži a 

potom zveřejněny. Zapisovatel a zpracovatel výsledků soutěží by měl absolvovat  
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zkoušky rozhodčí mládeže a školení vedoucích MH (znalost pravidel soutěží, uplatnění 

trestních bodů atd.)  

 

- případný nový proškolený zpracovatel výsledků soutěží by měl absolvovat a zpracovávat 

všechny okresní soutěže (PS, Plamen, noční soutěž) 

- V. Sedláčková informovala o návrhu okrsku č. 8 - valná hromada okrsku navrhla, aby 

okresní kolo soutěže v PS  bylo pojato jako otevřené a pokud by soutěžící družstvo 

nechtělo absolvovat všechny disciplíny, dostalo by neplatný pokus. Družstvo, které by se 

chtělo kvalifikovat do krajského kola, musí splnit všechny disciplíny dle pravidel PS.  

V okrsku č. 8 projedná Ladislav Drobička. 

- V. Strejc – v propozicích býval i výkonnostní limit, to znamená, že z okrsku může jet na 

postupovou soutěž více družstev, ne jenom vítěz. Podmínka je absolvování okrskové 

soutěže a druhá podmínka splnění výkonnostního limitu 

Přítomní členové  se dohodli, že podmínkou pro účast v okresním kole PS je absolvování 

okrskové soutěže a výkonnostní limit stanoví odborná rada represe  

- J. Pecháček informoval o proškolení 2 nových rozhodčích PS 

- V. Sedláčková informovala o školení hospodářů v Přibyslavi dne 5. dubna a důrazně 

upozornila členy VV, aby ve svých okrscích zajistili předávání prezenčních a výsledkových 

listin z okrskových soutěží – nutné k registraci sportovců 

 

8. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 10. dubna 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Ladislava Krále a Ladislava Drobičku 

c) Čerpání rozpočtu za leden – březen 2019 

d) Návrhy na vyznamenání dle bodu 7 tohoto zápisu 

e) Podmínkou účasti na okresním kole PS je absolvování okrskového kola  a 

výkonnostní limit 

     

II. BERE NA VĚDOMÍ 

       - zprávu OKRR 

       - zprávy z odborných rad 

 

III. UKLÁDÁ: 

       - úkol č. 2/2019 – zajistit okresní kolo Plamen 18. 5. v Nevidě 

       - úkol č. 3/2019 – zdárně zajistit noční soutěž MH v Týčku 13. 4. 

 

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

ukončil. 

 

 

 

Zapsal:                              Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:       Ladislav Král 

                                           Ladislav Drobička 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


