
Z á p i s  VV  č. 3/2018 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 4. dubna 2018 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 13 členů VV 

 

1. Jednání zahájil starosta OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a popřál všem 

členům výkonného výboru, kteří měli nebo mají v tomto období svátek nebo 

narozeniny. Dále seznámil s programem – k programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu – byli navrženi a schváleni Ladislav Drobička a Jarmila 

Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

4. úkol č. 2/2018 – pozvat na jednání SDH, které dostaly dotaci Pk v r. 2017 – se starosty  

                                     těchto sborů bylo jednáno                                         - úkol splněn 

 

5. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2018 – informovala Věra Sedláčková: 

Odchylky v čerpání – v položce blahopřání k jubileím  je započteno poštovné do 

konce měsíce října, protože bylo zakoupeno větší množství poštovních známek 

z důvodu navýšení ceny od měsíce dubna. Je vykazována úspora v odvodu členských 

příspěvků ve výši cca 2.200 Kč. Rovněž v položce energie je úspora ve výši cca 3 tis. 

Kč. Ostatní položky rozpočtu jsou dle stanoveného plánu. 

 

6. Zpráva OKRR – Ing. Karel Dlouhý – jednání revizní rady se uskuteční za dva týdny, 

zpráva bude přednesena na výkonném výboru v měsíci květnu. 

 

7. Zprávy z odborných rad: 

 

- ORP – Marek Sýkora - v závěru měsíce dubna proběhne vyhodnocení výkresů dětí   

         – soutěž Požární ochrana očima dětí. Je plánována informativní schůzka pro 

          nové preventisty, termín – konec měsíce dubna 

- ORM – Miloš Svoboda – informoval o soutěži v pexesu dne 17. března v Týčku.   

           Poděkoval M. Štědrému za zajištění sálu, občerstvení i za celou organizaci  

           soutěže. Účast byla celkem 111 dětí, akce byla úspěšná. 

           Jarmila Baslová informovala o plánovaném jednání se starostou obce 

           Kařez, které proběhne příští týden – bude zajišťována noční soutěž dětí 

           dne 28. dubna 

- rada OO- V Strejc -  informoval o školení techniků OO ve dnech 17. a 18. března  

           z okresu Rokycany účast ze SDH Břasy, Všenice, Mirošov, Hrádek,Podmokly, 

           Lhota pod  Radčem, Dobřív a Nevid- celkem 13 proškolených členů 

           těchto sborů. 
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8. Zhodnocení řádných výročních hromad okrsků: 

- Ladislav Drobička se zúčastnil ŘVH okrsku Mýto. Na OSH Rokycany nepřišly 

bohužel žádné pozvánky, členové výkonného výboru se zúčastňují ŘVH ve svých 

okrscích. 

 

9. Diskuse, různé: 

- M. Frost předložil návrh propozic  na okresní kolo soutěže v PS – jednak vzorové 

propozice pro rok 2018 a pro srovnání propozice roku 2017. Bylo rozhodnuto 

zachovat staré propozice a zapracovat do nich nové směrnice. 

- krajské kolo požárního sportu – je třeba zajistit členy do technické čety, a to 

minimálně 10 osob. 

- Miroslav Frost podal informaci z jednání představitelů OSH v Nýřanech, kde se 

konaly volby do orgánů KSH. Starostou KSH byl zvolen Josef Černý. 

 

10. Usnesení: 

VV OSH Rokycany dne  4. dubna 2018 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Ladislava Drobičku a Jarmilu Baslovou 

c) Čerpání rozpočtu za leden – březen 2018 

d) Propozice soutěže v PS na rok 2018 – zpracovat podle roku 2017 s tím, že 

tam budou zapracovány nové směrnice 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

b) Zprávu z rady ochrany obyvatelstva 

c) Zprávu o soutěži v pexesu 17.3. v Týčku 

d) Zprávu z jednání představitelů OSH v Nýřanech 

 

III. UKLÁDÁ 

      - úkol č. 3/2018 -  vedoucímu ORR upravit propozice PS v Nevidě 2.6.2018 

                                                                                              Termín: dle konání soutěže 

 

      - úkol č. 4/2018 – vedoucí ORM zajistit noční soutěž MH v Kařeze 28.4.2018 

                                                                                              Termín: dle konání soutěže 

 

      - úkol č. 5/2018 - VV OSH zajistit členy do technické čety v počtu 10 na krajské 

                                   kolo PS v Plzni dne 23.6. 2018. Vedoucí technické čety  

                                   Lad.Drobička                                      Termín: dle konání soutěže            

       Pro: 13 členů                                            Proti: 0                                                        Zdržel se: 0 
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11. Závěr jednání provedl starosta OSH M. Frost, který poděkoval přítomným za účast a  

jednání ukončil. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal:                         Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:   Ladislav Drobička 

                                       Jarmila Baslová 

 

 

 

 


