
ZÁPIS   č. 6/2019 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 11. září 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů VV 

 

1. Jednání zahájil Miloš Svoboda,  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 Jan Pecháček, Jarmila Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

              úkol č. 5/2019 -  zajistit zdárně KK dorost 23.6.2019 v Plzni  -                       úkol splněn 

Podařilo se zajistit technickou četu, OSH Rokycany dodalo časomíru (náhradní  

OSH Pj). Po technické stránce byla soutěž dobře zvládnuta.  

V. Strejc – je třeba zajistit dostatečné technické pomůcky a materiál, již 

v předchozím období byla v plánu mobilní bedna s nářadím (kolečko atd.),  

Je třeba zakoupit i pojízdné podstavce. 

Tato položka může být financována z dotací Pk. 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen – informovala V. Sedláčková: 

Seznámila s příjmy i výdaji a zejména s rozpisem dotací – přibyla dotace z MV na 

provoz a činnost odborných rad.  

Pro příští rok bude plán rozpočtu sestavován podle dotací, je potom snazší kontrola 

s čerpáním (účetní program Pohoda). 

 

5. Zprávy z odborných rad: 

- ORP – Marek Sýkora: navrhl, aby částka na prevenci v rozpočtu byla zvýšena, 

např. na nákup propagačního materiálu pro děti, které se zúčastňují soutěže 

POOD, částka by mohla být hrazena z dotací Pk 

Dále informoval o plánovaném školení těch preventistů, kteří nestihli termín 

v první polovině tohoto roku. 

Jednání rady prevence proběhne v říjnu – listopadu tohoto roku 

 

               -ORM – Jarmila Baslová: 12. října proběhne v Mlečicích zahajovací kolo hry Plamen.  

                Dále 9. listopadu bude uskutečněno školení vedoucích MH, místo školení Osek.  

                 Jednání rady mládeže bude 11. listopadu. 

                 J. Pecháček  - jakým způsobem proběhne zapisování při soutěži – budou  

                 dílčí výsledky vyhodnoceny, nebo budou výsledky oznámeny kompletně na jaře po  

                 ukončení soutěže?  
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     K této otázce proběhla krátká diskuse, M. Svoboda – krajské kolo Plamen se koná 

     dvoudenní, a také se první den nevyhlašují dílčí výsledky.  

     Bylo dohodnuto, že výsledky Plamen budou kompletně vyhlášeny na jaře po ukončení  

     jarního kola.  Dílčí výsledky podzimního kola budou oznámeny na jednání ORM.  

 

6.Různé: 

   - Jarmila Baslová předložila členům VV rozdělení dotací MŠMT – volnočasové aktivity a  

     MTZ SDH, rozdělení navrhla ORM. S navrženým rozdělením dotací členové VV souhlasili. 

  

  -M. Frost informoval o výročích sborů a soutěžích, kterých se zúčastnil , všechny akce byly 

    dobře připravené, jak po technické, tak organizační stránce. 

   

 -návrhy na vyznamenání – byly předloženy návrhy na vyznamenání členů SDH Sirá, SDH 

    Bušovice a návrh na ZPP pro SDH Přívětice a ZZ pro SDH Mirošov. 

    Návrhy byly přítomnými schváleny. 

 

  -V Strejc – poruchová startovací pistole, je poškozen vnitřek (plastový závěr). Lze vyměnit 

   tento plastový závěr z nové pistole zbytek nechat na náhradní díly. 

 

-M. Frost informoval o havárii na WC v suterénu objektu, kdy začala protékat voda, což bylo 

  zjištěno až při odečtu vodoměru v měsíci září (předchozí odečet v červnu).  

  Problém byl nahlášen řediteli HZS Pk Ing. Pavlasovi.  

 

-M. Svoboda informoval o krajském aktivu ZH. Doprava byla zajištěna ze SDH Zbiroh a  

  částečně z Radnic. Položka čerpání na ZH nebyla překročena. 

  

 

7.Usnesení:  

   Jednání VV dne 11. 9. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Jana Pecháčka a Jarmilu Baslovou 

c) Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2019 

d) Rozdělení dotace MŠMT na volnočasové aktivity a MTZ SDH dle návrhu ORM 

e) Vyhlášení výsledků Plamen – kompletně po ukončení celé soutěže, tj. na jaře  

2000, dílčí výsledky podzimního kola budou oznámeny na jednání ORM 

f) Návrhy na vyznamenání členů SDH Bušovice, Sirá a SDH Přívětice a Mirošov 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávy z odborných rad 
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III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 6/2019 – zdárně zajistit podzimní kolo hry Plamen 12.10. 2019 v Mlečicích 

                                                             Zodpovídá: ved. ORM Jarmila Baslová a VV OSH 

- úkol č. 7/2019 – opravit startovací pistoli 

                                                              Zodpovídá: Vladislav Strejc 

- úkol č. 8/2019 – zakoupit měřící kolečko na soutěže 

                                                               Zodpovídá: Miroslav Frost 

 
 

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

     jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                           Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Pecháček 

                                        Jarmila Baslová 


