
Z á p i s   č.  5/2016 
 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 1. června 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů 

 

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 ověřovatele zápisu     - byl navržen a schválen Ladislav Král a Ladislav Drobička 

 

3. Kontrola usnesení: trvají úkoly č. 1., 2. a 3/2016 – zajištění soutěží 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – duben 2016 –  

Věra Sedláčková podala informaci již na předchozím jednání VV, čerpání rozpočtu za 

měsíc květen dosud nebylo zpracováno. 

Věra Sedláčková informovala o dotacích MŠMT, které byly přiděleny na provoz 

okresu a MTZ SDH v celkové výši 54.000 Kč s tím, že OSH si samo upřesní rozdělení.  

S přihlédnutím k výdajům na provoz v předchozích letech bylo navrženo a schváleno, 

aby na provoz OSH bylo přiděleno 30.000 a na MTZ SDH 24.000 Kč.  

 

5. Zajištění krajského kola hry Plamen 10.,11. a 12. června 2016 v areálu školy Jižní 

předměstí v Rokycanech: 

Miroslav Frost informoval o tom, že OSH dosud neobdrželo žádné finanční 

prostředky, což by měly být prostředky, přidělené KSH pro pořádající okres a 

prostředky z dotace Pk, které má rovněž k dispozici KSH pro krajské kolo hry Plamen.  

Je známá pouze výše dotace z MV, kterou okres obdrží po vyúčtování soutěže.  

 K nákupu  cen apod. zbývá již poměrně málo času a pokud je chce OSH Rokycany 

zajistit, musí je prozatím hradit z vlastních prostředků. S tímto postupem přítomní 

členové VV nesouhlasili a navrhovali, aby byl na KSH odeslán dopis v tom smyslu, že 

pokud OSH Rokycany neobdrží finanční prostředky na krajské kolo Plamen, nebude 

toto krajské kolo pořádat.  

Po krátké diskusi, ve které se zvažovalo i to, že na výše uvedené řešení již není 

dostatek času, bylo navrženo, aby všechny výdaje (kromě výdajů, které budou 

účtovány do dotace MV) byly fakturovány na KSH Plzeň.  

 

6. Zprávy z odborných rad:  

- ORR – Michal Liška: okresní kolo soutěže v PS je zajištěno po technické i 

organizační stránce 
               –   ORM Jarmila Baslová – KK Plamen: je třeba zajistit Tatru s vodou, voda bude dovážena  

                     z čističky v Litohlavské ul.  Zajištění technické čety – SDH Mirošov a Nevid, je třeba 

                     domluvit další pomoc. Překážky budou po ukončení soutěže převezeny do skladu 

                     v Mirošově.  
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7. Zhodnocení okresního kola hry Plamen: 

Miroslav Frost poděkoval všem, kteří byli nápomocni při zajištění soutěže. 

Soutěž byla dobře zajištěna, disciplíny navazovaly plynule, bez průtahů, rovněž technické 

zabezpečení bylo dobré. SDH Nevid a Obecnímu úřadu Nevid bylo uděleno poděkování za 

zajištění soutěže. 

 

8. Zhodnocení výjezdního zasedání 14. května ve Zvíkovci – jednání proběhlo ve velice pěkném 

prostředí v jednom z kempů na Berounce. Občerstvení – vysoké ceny, oproti tomu  byly zase 

noclehy zdarma. 

Starosta Frost poděkoval členům, kteří doplnili občerstvení vlastními pekařskými i jinými 

výrobky.  

 

9. Diskuse: 

- Michal Liška – navrhl uspořádat další soutěž, např. O pohár  starosty OSH Rokycany– 

přítomnými zamítnuto (termíny víkendů jsou obsazené soutěžemi a dalšími akcemi) 

- Jan Pecháček – navštívil oslavy 120 let založení SDH Osek. Oslavy byly dobře připravené, 

byla podána obsáhlá zpráva o historii sboru, dobrý program. Jan Pecháček se členům 

sboru omluvil za nevhodné vystoupení předchozího starosty OSH Rokycany Oldřicha 

Pařízka na oslavách 110 let založení sboru 

- Jarmila Baslová informovala o konání oslav 125 let založení SDH Volduchy, oslavy budou 

spojené s memoriálem Evžena Smitky 

- Miroslav Frost informoval o oslavách 80 let založení SDH Kornatice a 70 let založení SDH 

Němčovice – 18. června 2015 

 

10. Usnesení: 

Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení, které bylo přítomnými schváleno. Usnesení je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

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

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:         Ladislav Drobička 

                                             Ladislav Král 

 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


