
Z á p i s  č. 3/2017 
 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 5. dubna 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta 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 M. Svoboda a J. Baslová 

 

3. Kontrola usnesení 

- úkol č. 1/2017 – odzkoušet a prověřit nově zakoupenou startovací pistoli –  

                                                                                                                    úkol trvá 

 

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

Příjmy – bude překročena položka členské příspěvky, další položky nelze prozatím v 1. 

čtvrtletí hodnotit (např. neznáme dosud výši dotací MV a MŠMT). 

Výdaje – byl proveden odvod členských příspěvků a uhrazena platba za zpracování 

účetnictví a mezd. Další položky jsou za 1. čtvrtletí v souladu s plánem. 

Věra Sedláčková připomněla, že částka na provoz sekretariátu z dotací MŠMT je od 

loňského roku vyplácena až v měsíci prosinci, to znamená, že v průběhu roku musíme 

zajišťovat provoz z vlastních zdrojů. Je třeba si vytvořit finanční rezervu ve výši této 

dotace.  

 

5. Zprávy z odborných rad: 

- ORR - Michal Liška:  informace ze semináře represe v Přibyslavi, např. novinky a 

změny v pojištění, informace o změnách v soutěžích a o soutěžích TFA.  

Krajská RR - pro jednotky JPO II a III shromáždění velitelů dne 28. 4.  

Okresní rada represe – proběhla 22. února, byly zejména projednávány záležitosti 

z okrsků.  

Zkoušky Hasič III – nekonaly se vzhledem k tomu, že byl pouze jeden uchazeč. 

M. Liška seznámil s organizačním zabezpečením okresního kola soutěže v PS, 

které se bude konat 6. června 2017 v Nevidě. Technická četa – okrsek č. 4. 

Ozvučení a komentátor jsou zajištěné, rovněž tak časomíra. 

28. května budou rozmístěny překážky.  

Velitel soutěže Miroslav Frost, náčelník štábu Jan Pecháček, zbývá zajistit 

zdravotní dozor.  

 

- ORM – Jarmila Baslová: informovala o průběhu soutěže v pexesu a dále o 

zkouškách odbornosti dětí. Požádala přítomné o pomoc při zajištění a realizaci 

noční soutěže MH dne 22. dubna v Dobřívě a informovala o obsazení jednotlivých 

disciplín.  
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6. Diskuse, různé: 

- proběhla diskuse o práci a akceschopnosti okrsků – každý pracuje dle svých 

technických i časových možností 

- Věra Sedláčková – informace o úhradě členských příspěvků od sborů -  

k dnešnímu dni zbývá doplnit 1 platbu (poč. příštího týdne) a 1 převod na účet, 

opožděný z důvodu nemoci.  

- Miroslav Frost informoval o novém výkazu pro sbory – Přehled o majetku a 

závazcích za rok 2016 

- proběhla diskuse k termínu výjezdního zasedání VV v květnu 2017 v Bujesilích- 

termín byl změněn ze sobory 13. na pátek 12. května, Věra Sedláčková bude 

informovat nepřítomné členy VV o této změně 

- Miroslav Frost předložil návrh na vyznamenání SDH Podmokly – stuha III. stupně 

k Čestnému praporu – návrh byl přítomnými schválen 

 

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

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                             Věra Sedláčková 

 

Ověřovatelé zápisu:      Miloš Svoboda 

                                          Jarmila Baslová 

 

 

 

       

 

 


