
Z á p i s    č. 7/2016 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. 11. 2016 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů  

 

1. Jednání zahájil starosta Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem. 

K programu nebylo připomínek.  

 

2. Volba zapisovatele:               byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatele zápisu:   byli navrženi a schváleni Ladislav Drobička a Jan Pecháček 

 

3. Kontrola usnesení:  

            - úkol č. 4/2016 – zdárně zajistit zahajovací kolo Plamen                - úkol splněn 

     - úkol č. 5/2016 -  zajistit účast ZH okr. Rokycany na aktivu ZH v Tachově  

                                                                                                                            - úkol splněn 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2016 – zprávu přednesla Věra Sedláčková: 

V příjmech je vykazována oproti plánu nižší položka za prodejní materiál – odvíjí se od 

požadavků sborů a v poměru k tomu je i nižší položka ve výdajích za prod. materiál. 

Ve výdajích je vykazována úspora  oproti plánu v položce  okresní kolo soutěže v PS a 

v částce na setkání ZH. Překročení výdajů bude u energií, účtovaných sekretariátu – 

z důvodu zvýšení pronajaté plochy (po odchodu pojištovny MV z budovy OSH), dále 

bude překročen paušální poplatek za internet a telefon (změna poskytovatele těchto 

služeb). Zpráva byla přítomným členy VV schválena. 

         

5.  Návrh plánu rozpočtu na rok 2017 – Věra Sedláčková 

Plán rozpočtu na rok 2017 bude obdobný jako tento rok, na základě skutečnosti roku 

2016 budou navýšeny zejména položky energie na provoz sekretariátu, paušální 

poplatky za internet a pevnou linku a rovněž cestovné. 

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl přítomnými členy VV schválen k předložení na 

shromáždění představitelů SDH  k jeho schválení. 

 

6. Zpráv a OKRR- ing. Karel Dlouhý: 

Rada se schází čtvrtletně, v měsíci září byla provedena kontrola  dotací, které již byly 

vyúčtovány, kontrola zápisů z dob. rad, kontrola pokladny, účtu, dokladů a faktur. 

Nebylo shledáno závad. Rovněž byl vypracován a schválen plán práce OKRR na rok 

2017. 

 

7. Návrh termínů konání VV  2017 – plán předložil Miloš Svoboda, návrh byl 

přítomnými schválen. 
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8. Příprava shromáždění představitelů SDH okresu Rokycany. 

Starosta Frost přečetl návrh programu na shromáždění SPS, přítomnými schváleno. 

Výkonný výbor pověřil vedením jednání Miloše Svobodu. Do návrhové komise byl 

navržen a schválen Ladislav Král – SDH Podmokly, do mandátové komise Zbyněk Knot 

– SDH Třebnuška. Jako zapisovatelka byla navržena a schválena Veronika Hodačová – 

SDH Zbiroh.  

 

                                                                                                                            

9. Zprávy z VV KSH Pk: 

- informoval Miroslav Frost – zasedání se konalo v měsíci září, bylo upozorněno  

  zejména na nečerpání finančních prostředků z účtu KSH.  

  Hodnocení KK Plamen v Rokycanech – bylo konstatováno, že zajištění soutěže i  

  organizace bylo bez závad a krajským starostou bylo poděkováno jmenovitě 

  starostovi OSH Rokycany a celému VV OSH Rokycany za celkovou organizaci soutěže  

  a její průběh.  

  Starosta Frost poděkoval za  bezchybnou práci technické  

  čety, která byla nucena pracovat omezeném počtu a přesto všechny úkoly zvládli. 

       

10. Zpráva ze shromáždění starostů OSH – Miroslav Frost: 

Informace o navýšení rozpočtu na hasičský dům v Praze, byly schváleny nové průkazy 

členům, schváleno doplnění stejnokrojového předpisu 

 

11. Inventarizační komise: 

Byla navržena inventarizační komise ve složení: Ing. Dlouhý, Miroslav Frost, Miloš 

Svoboda, Jarmila Baslová. Termín inventur byl stanoven na 29. 12. 2016 

 

12. Diskuse: 

- L. Drobička upozornil na to, že startovací pistole na soutěže je téměř nefunkční 

- V. Strejc – je nutná oprava kabelu k časomíře, kabel byl poškozen při soutěži 

- L. Drobička – rovněž je třeba opravit dálkové ovládání na nulování časomíry 

- J. Baslová – hovořila o zahajovacím kole Plamen, poděkovala SDH Kříše za perfektně  

   připravenou trasu, poděkování rovněž starostovi obce a rozhodčím. 

   Informovala o tom, že musely být upravovány trestné body podle nových pravidel,  

   to se pak promítne v celkovém vyhodnocení v jarním kole. 

   Dále informovala o školení vedoucích MH, které proběhlo 22. října po soutěži  

   Plamen. Další školení bude ve Zbiroze dne 12. 11. 2016, prozatím je přihlášeno 

   13 účastníků.  

   Plán práce ORM na rok 2017 – bude dokončen v měsíci listopadu 

- starosta Frost podal návrh na dočerpání dotací Pk – přítomnými schváleno 

 

13. Miloš Svoboda přečetl návrh na usnesení z tohoto jednání, návrh byl přítomnými 

schválen. 

Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 



 

14. Závěr jednání provedl. Starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast 

a jednání ukončil. 

  

 

        Zapsal:                                Věra Sedláčková 

        Ověřovatelé zápisu:         Ladislav Drobička, Jan Pecháček 

                                                   

 

 

              


