
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ROKYCANY 

Klostermannova 635 Rokycany Plzeňské Předměstí 33701 

 

 

 

ZÁPIS 
 

 

 

ze shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Rokycany ze dne 16. října 

2021 ve Strašicích 

 

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise 

3. Kontrola usnesení 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva o činnosti okresního sdružení hasičů za rok 2021 

6. Čerpání rozpočtu za leden – září 2021 

7. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022 

9. Úprava členských příspěvků, diskuse k návrhům 

10. Schválení úpravy členských příspěvků 

11. Schválení rozpočtu na rok 2022 

12. Zprávy odborných rad 

13. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků 

14. Diskuse 

15.  Návrh na usnesení, schválení 

16. Závěr 

17. Občerstvení 

 

 

 

1. Zahájení  
     Starosta OSH Miroslav Frost přivítal přítomné a zejména hosty – za  

SH ČMS Praha Roberta Kučeru, pozvaní zástupci HZS Pk a starosta obce Strašice se 

nedostavili.  

Minutou ticha byla uctěna památka kolegů hasičů, kteří již mezi námi nejsou a 

zároveň i památka tragicky zahynulých hasičů z Koryčan. Starosta Frost dále předal 

slovo řídícímu jednání Miloši Svobodovi. 

Miloš Svoboda přečetl přítomným program jednání, k programu nebylo připomínek 

ani doplnění, přítomnými schválen                  Pro: 41          Proti: 0         Zdržel se: 0  
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2. Volba zapisovatele, ověřovatelů, zápisu, mandátové a návrhové komise 

 

Zapisovatelka:           navržena      Věra Sedláčková, SDH Přísednice 

                                                                             Pro: 41        Proti: 0        Zdržel se: 0 

 

Ověřovatelé zápisu:   navrženi      Petr Marek, SDH Mýto 

                                                        Jaroslav Plachý, SDH Trokavec 

                                                                             Pro 41       Proti: 0          Zdržel se: 0 

 

Mandátová komise:    navrženi      Zbyněk Knot, SDH Třebnuška 

                                                          Stanislav Mudra, SDH Líšná 

                                                                             Pro 40       Proti: 0          Zdržel se: 1 

 

Návrhová komise:        navrženi     Mgr. Jan Sedláček, SDH Přísednice 

                                                          Ing. Pavel Trepeš, SDH Bujesily 

                                                          Ladislav Král, SDH Podmokly 

                                                                              Pro: 38       Proti: 0       Zdržel se: 3 

 

           Skrutátoři:                    navrženi     Šárka Frostová, SDH Cheznovice 

                                                          Ivana Andělová, SDH Zbiroh 

                                                                               Pro: 41        Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

3. Kontrola usnesení: 

Miloš Svoboda-  na posledním jednání delegátů bylo v usnesení uskutečnit ŘVH 

sborů. Vzhledem k situaci v covidu se však ŘVH nekonaly, stejně tak ŘVH okrsků. 

V tomto smyslu nebylo usnesení plněno. 

 

4. Zpráva mandátové komise: 

Zbyněk Knot – SDH Třebnuška seznámil přítomné představitele sborů se zprávou 

mandátové komise: na shromáždění bylo pozváno 66 představitelů sborů s hlasem 

rozhodujícím, a bylo konstatováno, že shromáždění je přítomno 41 představitelů, tj. 

62,1%. Dále jsou přítomni 4 členové VV OSH Rokycany (ostatní členové VV jsou 

starosty sborů) a hosté. 

Mandátové komise konstatuje, že shromáždění představitelů sborů je 

usnášeníschopné.  

 

5. Zpráva o činnosti  OSH Rokycany za rok 2021- přednesl starosta OSH Miroslav 

Frost: 

V úvodu hovořil o obtížné situaci v předchozích letech, kdy opatření proti covidu 

zasáhla do veškeré činnosti dobrovolných hasičů. Poděkoval všem členům, kteří se ve 

sborech nebo jednotkách jakýmkoli způsobem zapojili v boji s pandemií covid 19 a 

potvrdili tak připravenost, zejména pak vůli a odhodlání k ochraně životů a zdraví 

našich občanů. 

 

Členská základna: 

OSH Rokycany má celkem 66 sborů, 1 sbor je v likvidaci – SDH Kařízek.  

K dnešnímu dni máme 2.773 členů, z toho je 363 mladých hasičů.  

                                                                                                                   



                                                                                                                         Str. 3 z 11 
 

Činnost výkonného výboru a odborných rad OSH: 

VV se v letošním roce sešel 3x, řešil čerpání rozpočtu 2021 a přípravu rozpočtu 2022, 

bylo projednáváno čerpání dotací, návrhy na vyznamenání, a byla řešena okresní i 

krajské kola soutěží. 

Z rodinných důvodů ukončil činnost ve výkonném výboru Václav Auterský z SDH 

Radnice, kterého nahradil Karel Benda z SDH Nevid.  

Z pracovních důvodů odstoupil vedoucí odborné rady represe Michal Liška z SDH 

Mirošov a novým vedoucím odborné rady represe byl jmenován Václav Bufka z SDH 

Hrádek. Ostatní vedoucí odborných rad pokračují: 

ORM Jarmila  Baslová, SDH Volduchy 

ORP Marek Sýkora, SDH Příkosice 

OROO Vladislav Strejc, který je zároveň členem ÚOROO SH ČMS. 

 

Okresní a krajská kola soutěží: 

Okresní kolo soutěže v PS se konalo v Nevidě za účasti 6 družstev žen a 4 družstev 

mužů. Krajské soutěže v PS v Klatovech se nezúčastnil žádný kolektiv.  

Hra Plamen – podzimní kolo proběhlo v Kamenném Újezdu. 

Na krajské soutěže Plamen reprezentovali okres Rokycany mladí hasiči z Kařezu.  

Krajské soutěže dorostu v Tachově se nezúčastnilo žádné družstvo ani jednotlivci. 

 

V letošním roce obhájili zkoušky rozhodčí instruktor v Klatovech Jan Pecháček, SDH 

Bujesily a Ladislav Drobička, SDH Mýto.  

 

Dotace přidělené OSH Rokycany – starosta Frost zejména porovnával výši dotací 

MŠMT v pro rok 2020 a pro rok 2021 – v letošním roce byly dotace podstatně 

kráceny, a rovněž tak dotace Pk.  

V loňském roce nemohly být čerpány dotace, přidělené na školení vedoucích MH 

z důvodu zákazu shromažďování více osob dle nařízení státu. 

 

VI. Sjezd SH ČMS se konal 9. července v Brně, z důvodu covidu byl 2x odložen.  

Hodnotil období od V. Sjezdu, úkoly, které byly v programu činnosti SH ČMS od 

roku 2020. Volil nové výkonné i kontrolní orgány, byla provedena úprava Stanov SH 

ČMS – čl. 37.  

Poprvé v historii byla do vedení SH ČMS zvolena žena – Ing. Monika Němečková. 

M. Frost informoval o zvolených náměstcích a předsedovi ÚKRR. 

Úkoly, které uložil VI. Sjezd SH ČMS, byly rozpracovány do činnosti OSH Rokycany 

a prostřednictvím VVH budou předány do sborů.  

 

Aktiv ZH okresu Rokycany – v současné době má 14 členů, z toho 2 ženy. 

Aktiv se sešel v loňském roce 1x na setkání v Horšovském Týně. Vedoucím aktivu ZH 

OSH Rokycany zůstává Miloš Svoboda.  
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6. Čerpání rozpočtu za leden – září 2021 – informovala Věra Sedláčková: 

Seznámila s příjmy za leden – září 2021, tj. zejména členské příspěvky a dotace 

MŠMT, MV a Pk. Dotace MŠMT byly v tomto roce sníženy o cca 27 tis. Kč (provoz, 

školení ved. MH, mzdy, volnočasové aktivity a MTZ SDH). Byly podstatně sníženy i 

dotace Pk.  

Výdaje – byla mírně překročena pouze položka na setkání ZH, v měsících říjen – 

prosinec chybí dočerpat dotace Pk a v těchto měsících se teprve promítne vyúčtování 

školení vedoucích MH, výdaje na ZPV v Dobřívě, výdaje za dnešní shromáždění 

představitelů, dočerpají se dotace Pk.  

V čerpání rozpočtu byly červeně vyznačeny vlastní příjmy OSH (tj. členské příspěvky 

a provize HVP) a zejména výdaje z vlastních zdrojů, na které se nevztahují žádné 

dotace (odvody členských příspěvků, pojištění, poplatek za účetnictví, shromáždění 

představitelů, blahopřání členům – jubilantům apod.). Tyto položky výrazně 

překračují příjmy OSH z vlastních zdrojů. 

 

7. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – přednesl předseda rady Ing. Karel 

Dlouhý: 

V letošním roce se rada sešla 2x, bylo kontrolováno vždy více měsíců najednou.  

Celkový počet dokladů byl z důvodu pandemie nižší. Jsou kontrolovány platby 

v hotovosti – příjmové a výdajové doklady a hotovost v pokladně. Rovněž jsou 

kontrolovány výpisy z účtu, a faktury. Pokud se v daném období čerpají dotace, jsou 

porovnávány jednotlivé platby s dotacemi. Během kontrol nebyly shledány žádné 

finanční nedostatky. Rovněž je kontrolována účelnost vynaložených prostředků, jestli 

předměty plateb odpovídají schválenému rozpočtu. I tady je konstatováno, že je vše 

v pořádku. Ze všech zasedání OKRR jsou zhotoveny zápisy. O práci OKRR podává 

Ing. Dlouhý průběžně informace na jednání výkonného výboru.  

Vzhledem k tomu, že ceny všeho v současné době skokově rostou, je nutné se této 

situaci přizpůsobit. Je nutné  upravit členské příspěvky členů tak, aby se mohly pokrýt 

nezbytné náklady na provoz kanceláře OSH a výdaje na soutěže a další pravidelné 

akce. Možná bude i nutné upravovat některé kapitoly v rozpočtu podle okamžité 

situace. Toto je v kompetenci výkonného výboru OSH. OKRR bude tyto kroky 

bedlivě sledovat. Na závěr doporučil Ing. Dlouhý, aby bylo schváleno čerpání 

rozpočtu za leden – září 2021. 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022 – přednesla Věra Sedláčková: 

Rozpočet byl zpracován se schodkem 70 tis. Kč. Opět v předložených materiálech 

byly barevně rozlišeny příjmy a výdaje z vlastních zdrojů. Tyto výdaje jsou o 70 tis. 

Kč vyšší, než příjmy, a jedná se o položky, na které se nevztahují žádné dotace, na 

které neposkytne nikdo např. sponzorský dar, ale které musí být zajištěny – jak bylo 

výše uvedeno – jsou to zejména odvody, pojištění, shromáždění, aktivy atd.). Už 

v letošním roce nám byly sníženy dotace MŠMT o cca 27 tis. Kč a je předpoklad, že 

se budou i nadále snižovat. Přitom skokově porostou ceny energií a veškerého 

materiálu i služeb.  

V předloženém návrhu rozpočtu jsou  zvlášť uvedeny výdaje na provoz kanceláře.  

Plán byl sestavován dle skutečností předchozího roku, ale právě např. u plateb za 

energie můžeme čekat podstatné zvýšení.  

Z výše uvedeného vyčíslení příjmů i výdajů a provoz OSH vyplývá nutnost upravit 

členské příspěvky, tak, aby mohl být provoz OSH zajištěn. 
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9. Úprava členských příspěvků, diskuse k návrhům: 

 

- Miloš Svoboda hovořil o nutnosti zvýšit členské příspěvky, jak doporučil i předseda 

OKRR Ing. Dlouhý a jak vyplynulo z plánu rozpočtu na rok 2022. 

Byl podán návrh na zvýšení členských příspěvků za dospělé hasiče ze stávajících 100 

Kč na 150  Kč. a za mladé hasiče ze stávajících 50 Kč  na 80 Kč. Tímto zvýšením by 

se získalo cca 130 tis., více, než v současné době je nutné do rozpočtu, ale je třeba 

počítat s již zmiňovaným nárůstem plateb za energie a veškeré materiály a s dalším 

snižováním dotací.  

Miloš Svoboda uvedl, že naposledy se členské příspěvky zvyšovaly před cca 10 lety 

ze 70 Kč na 100 Kč.  

- František Pokštefl – SDH Osek: navýšení členských příspěvků mělo být nejprve 

projednáno na valných hromadách sborů 

- Miloš Svoboda – to je správná připomínka. OSH nejprve plánovalo uskutečnit 

shromáždění představitelů sborů až koncem roku, ale vzhledem k situaci ve vývoji 

covidu by hrozilo, že se opět vrátí zákaz setkávání více osob a shromáždění by se 

opět nemohlo uskutečnit. Proto se koná již nyní v polovině měsíce října. 

 

10. Schválení úpravy členských příspěvků 

Miloš Svoboda – na základě zpráv  o čerpání rozpočtu, návrhu rozpočtu na rok 2022 a 

po proběhlé diskusi dal návrh na hlasování o výši členských příspěvků: 

 

Členské příspěvky hasiči ze 100 Kč na 150 Kč         Pro: 36    Proti:  0    Zdržel se:  5 

Členské příspěvky mladí hasiči z 50 Kč na 80 Kč     Pro: 32   Proti:   0    Zdržel se: 9 

 

 

11. Schválení rozpočtu OSH Rokycany na rok 2022 

Miloš Svoboda na základě schválení členských příspěvků požádal přítomné o 

hlasování o schválení rozpočtu na rok 2022. Rozpočet se může schválit se schodkem 

70 tis. Kč a zvýšené členské příspěvky se potom promítnou do příjmů. 

Josef Huml . SDH Strašice - navrhl, aby se vyšší členské příspěvky  započítaly rovnou  

do navrhovaných příjmů, aby se vyčíslilo zvýšení a tato částka se dala do návrhu 

rozpočtu. Příjmy se tedy zvýší o cca 131 tis. Kč (dle počtu členů k dnešnímu dni). 

                                                                                  Pro: 39     Proti: 0      Zdržel se: 2 

 

12. Zprávy odborných rad 

 

Odborná rada prevence  

Zprávu přednesl vedoucí rady Marek Sýkora – SDH Příkosice: 

V roce 2021 byla v měsíci dubnu vyhodnocována soutěž PO očima dětí – hodnocení 

proběhlo s vedoucí ORM Jarmilou Baslovou. Soutěže  se zúčastnilo z důvodu 

distanční výuky pouze 27 dětí ze 2 škol. Pro srovnání v loňském roce se zúčastnilo 

soutěže 355 dětí.  Někteří soutěžící postoupili do krajského kola soutěže, 2 medailová 

umístění získaly děti z MŠ Příkosice a 2 medailová umístění děti z MŠ Osek. 

Odborná rada prevence bude svolána koncem měsíce října nebo začátkem listopadu. 

M. Sýkora apeloval na starosty sborů, které dosud nemají preventisty, aby zvážili 

obsazení této funkce.  
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Odborná rada mládeže 

Za nepřítomnou vedoucí ORM Jarmilu Baslovou přednesl zprávu Miloš Svoboda: 

Protože z důvodu covidových opatření nebylo možné, aby se rada scházela, byly 

zavedeny schůzky online, první se uskutečnila v měsíci lednu. Bylo nutné řešit 

rozhodčí mládeže a pokud možno co nejdříve začít pracovat s dětmi. Další online 

schůzka byla v měsíci únoru. V měsíci květnu proběhla krajská rada mládeže, kde 

bylo předáno organizační zabezpečení krajské soutěže Plamen – 5. června ve Stodě. 

V měsíci květnu se již mohlo uskutečnit jednání ORM na sekretariátu OSH.  

Byly řešeny zejména zkoušky rozhodčích MH a účast na krajském kole Plamen, kde 

nakonec soutěžili mladí hasiči z Kařeza. Zúčastnili se i rozhodčí z okresu Rokycany. 

V měsíci červnu proběhlo proškolení nových vedoucí MH. 

Krajské kolo dorostu – zúčastnili se rovněž rozhodčí z okresu Rokycany.  

V měsíci červnu řešila ORM rozdělení dotací na volnočasové aktivity, byl určen 

termín okresního kola Plamen na 11. září v Kamenném Újezdě, proběhly 3 disciplíny. 

V měsíci září proběhlo rovněž další školení rozhodčích i vedoucích MH.  

Zahajovací kolo Plamen – ZPV probíhá dnes, tj. 16. září, v Dobřívě.  

 

 

13. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků 

Miloš Svoboda seznámil s pokynem za SH ČMS k zabezpečení valných hromad sborů 

a okrsků 2021 – 22. Valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny nejpozději 

do 31. 12. 2021 a valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny do 31. 1. 2022.     

Valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2022.  

V pokynech je i doporučený program valné hromady. Je doporučeno zejména 

projednat informace ze VI. Sjezdu SH ČMS a usnesení z tohoto jednání. 

Dále jsou uvedeny termíny odevzdání dokumentů sboru – Hlášení o činnosti, RL 

kolektivu mladých hasičů a RL sport, to vše do 31. 1. 2022. Rovněž odevzdat na OSH 

Přehled o majetku a závazcích sboru. Členské příspěvky uhradit ve schválené výši – 

členové výjezdových jednotek do 31. 12. 2021, ostatní členové do 31. 1. 2022.  

Dotazy na to, zda se mají konat nyní dvě valné hromady – za rok 2020 a za rok 2021 – 

toto zodpověděl následně v diskusi zástupce SH ČMS na jednání Robert Kučera – 

sbory, které odevzdávají uzávěrku a mají podnikatelskou činnost, by měly valnou 

hromadu za rok 2020 konat z důvodu schválení hospodaření a uzávěrky sboru.  

Miloš Svoboda – v některých sborech probíhala valná hromada sboru online. 

Sbory by měly nahlašovat termíny valných hromad na OSH, aby mohl být na valnou 

hromadu zajištěn zástupce OSH.  

Miloš Svoboda uvedl, že ve zprávě o čerpání rozpočtu v položce jízdné jsou 

vykazovány pouze cesty na jednání do Přibyslavi nebo na krajská jednání, cesty 

zástupce OSH na valné hromady sborů si zástupci OSH hradí sami z vlastních 

prostředků.  

Starosta Miroslav Frost poděkoval členům SDH Nevid za vzornou přípravu okresních 

kol soutěží,  za organizaci i za technické zázemí.  
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14. Diskuse 

- Josef Huml – SDH Strašice – vzhledem k soutěžím a činnosti mladých hasičů by 

bylo dobré zajistit na okres PPS, nebo upravit pravidla pro požární sport tak, že by 

se používala jedna PPS.  

- Starosta Frost – v úterý bylo řešeno na KSH, že by měly být vráceny 2 PPS 

z muzea z Chotěšova, OSH Rokycany by mohlo o jednu požádat, pokud už nejsou 

někam přidělené.  V případě, že by nebyla funkční, je nutná oprava. 

 

- Dále hovořil v diskusi zástupce SH ČMS Robert Kučera: 

Jménem starostky SH ČMS i prvního náměstka pozdravil účastníky dnešního 

jednání. Poděkoval přítomným za pragmatický přístup k dnešnímu jednání.  

O letech 2015 – 2020 se říkalo, že tak dobře se dobrovolní hasiči po technické i 

finanční stránce ještě neměli. Od roku 2020 nás postihlo to, že sbory mohly 

vykonávat pouze represivní činnost, sbory se nesměly setkávat, byla omezena 

veškerá činnost, práce s mládeží i další činnosti, ke kterým sbory byly zřízeny.  

Rok a půl spolkové nečinnost nás velice ovlivnil, zaznamenáváme sestup na 

úrovni práce spolkové, osvětové a bohužel i na úrovni práce s mládeží. S tím 

souvisí i dotační politika. Jak bylo zaznamenáno v návrhu rozpočtu, dotace 

významně klesají a zřejmě klesat budou a budeme rádi, když udržíme dotace 

alespoň na sport, který pokrývá značnou část činnosti, a na mládež.  

Robert Kučera velice poděkoval všem, kteří hlasovali pro zvýšení členských 

příspěvků a pro schválení rozpočtu na rok 2022. Tímto krokem bylo prakticky 

zachráněno Okresní sdružení, minimálně v tom, že zůstane standard, na který jsou 

sbory v rámci sdružení zvyklé.  

Robert Kučera postrádal na jednání zprávu odborné rady represe a odborné rady 

ochrany obyvatelstva – právě za poslední rok a půl by měly tyto dvě rady podat 

členské základně zásadní zprávy o tom, jak  nejenom jednotky, ale i sbory 

dobrovolných hasičů na úseku ochrany obyvatelstva udělaly v našem státě 

neskutečné množství práce, což vyplývá z celostátní statistiky – ty by měly v první  

řadě podávat zprávu o tom, jak byli dobrovolný hasiči v jednotlivých obcích 

zapojeni pro svoji obec i pro celé okolí – v rámci Plzeňského kraje je okres 

Rokycany velice úspěšný.  

Dále upozornil na to, že v případě, že sbor vykonává na své IČO podnikatelskou 

činnost, musí vykázat valnou hromadu i za rok 2020 – valné hromada je nejvyšším 

orgánem sboru a je nutná ke schvalování ročních výkazů a uzávěrky.  

Na závěr popřál Robert Kučera mnoho zdaru v činnosti všech sborů, v okrscích i 

v okrese 

 

- Jiří Tumpach –Drahoňův Újezd – vznesl dotaz, kdo má ve sboru výjezdovou 

jednotku a cisterny – jak mají být měněny letní a zimní gumy.  

                  Reagoval Robert Kučera – nové cisternové automobilové stříkačky, které jsou  

                  dnes  ve sborech – těch se to netýká, týká se to  cisternových automobilových 

      stříkaček a dopravních automobilů, které mají dřívější datum výroby.  

      V měsíci srpnu rozesílal HZS všem zřizovatelům jednotek-mail s upozorněním, že 

      za půl roku   skončí výjimka  ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.  
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- Josef Huml – SDH Strašice – na všechny sbory, kterých se to týká, bylo rozesíláno 

upozornění. Dále zdůvodnil zdržení se hlasování pro zvýšení členských příspěvků 

mladých hasičů – nemá problém se zvýšením příspěvků pro dospělé, ale děti jsou  

budoucnost hasičů, někdy je problém je do sborů dostat, neměly by je odradit 

členské příspěvky 

 

- Ing. Karel Dlouhý – upozornil na končící platnost povolení provozu kotlů na 

pevná paliva ekologické třídy 1, 2, 3 – doporučil domluvit se se starosty obcí, aby 

tyto informace zveřejnili 

 

- Miloš Svoboda hovořil o zvýšení členských příspěvků mladých hasičů o 30 Kč – 

ve všech zájmových kroužcích se platí členské příspěvky, a to podstatně vyšší. 

SDH Zbiroh dříve hradil příspěvky MH ze svých prostředků, ale v předchozím  

roce, kdy sbor neměl žádné příjmy,  už je musel od rodičů vybírat. Nevznikl tím 

žádný problém, rodiče mají stejně jako sbor zájem na tom, aby děti na hasičské 

schůzky chodily.  

 

- Karel Benda – SDH Nevid -  domnívá se, že by bylo možné sehnat nějakou 

finanční podporu pro OSH prostřednictvím místních firem – sponzorské dary. 

Uvedl příklad svého sboru, kde obdrželi v tomto období od oslovené firmy 

sponzorský dar. 

 

- Robert Kučera – jiná situace je mezi sborem a firmami, které působí v tom místě – 

tady má sbor mnohem lepší vyjednávací pozici, nežli okresní sdružení. Je tady i 

skutečnost, že ne každý živnostník může v době covidu uvolnit nějaké finanční 

prostředky. Dále hovořil o již zmiňované PPS pro děti – cena řádově čtvrt milionu, 

a tyto finance by byly možná lepší v jiné položce.  

 

- František Aubrecht – SDH Vitinka: přiklání se ke sponzorským darům od firem, ze 

kterých by se například mohly dofinancovávat členské příspěvky dětí, aby se 

nemusely navyšovat. 

 

Robert Kučera – v případě, že bychom argumentovali represivní činností, firma by 

pravděpodobně řekla, že s tím nemá problém, například na vybavení jednotky.  

Ale neposkytne peníze na provoz OSH. Město Rokycany ani nezřizuje svůj sbor 

dobrovolných hasičů, tudíž tím je situace ještě ztížena.  

 

- Miroslav Frost – když OSH žádalo Městský úřad Rokycany  finanční podporu na 

aktiv zasloužilých hasičů, na setkání ZH nám byla určitá částka přidělena, ale 

neprošlo by, když by OSH žádal finanční pomoc na svůj provoz 

 

- Miloš Svoboda – ve Zbiroze přispívají některé firmy na činnost hasičů, ale pouze 

na sbor ve svém místě, tj. SDH Zbiroh . Na provoz okresu by žádnou finanční 

pomoc nedaly. 

 

- Lukáš Pěnkava –SDH Kařez – není nejlepší řešení kupovat novou PPS, mohla by 

se opravit nebo repasovat nějaká starší, sbory by se mohly na PPS složit.  
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- Miroslav Frost – v tom případě by musely být dvě stříkačky 

 

- Ladislav Král – SDH Podmokly – stříkačku by si musel vzít někdo na starost, 

udržovat ji, starat se o ni, aby neležela na okrese, aby byla ve sboru 
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15. NÁVRH USNESENÍ 

Přečetl Mgr Jan Sedláček, SDH Přísednice:    

 

 

Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konané dne 16. 10. 2021 ve 

Strašicích, přijímá následující usnesení: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávu mandátové komise 

b) Zprávy odborných rad 

c) Zprávu starosty OSH a náměstka starosty o přípravě ŘVH sborů 

 

II. SCHVALUJE 

a) Program jednání 

 

b) Volbu zapisovatele – Věra Sedláčková, SDH Přísednice 

 

c) Ověřovatele zápisu : Petr Marek, SDH Mýto,  

                                 Jaroslav Plachý, SDH Trokavec 

 

d) Mandátovou komisi: Zbyněk Knot, SDH Třebnuška,  

                                  Stanislav Mudra, SDH Líšná 

 

e) Návrhovou komisi:   Mgr. Jan Sedláček, SDH Přísednice 

                                  Ing. Pavel Trepeš, SDH Bujesily 

                                  Ladislav Král, SDH Podmokly 

 

f) Skrutátory:                 Ivana Andělová, SDH Zbiroh 

                                  Šárka Frostová, SDH Cheznovice 

 

                  g) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za období leden – září 2021 

                  h) Zprávu o hospodaření OSH Rokycany za období leden – září 2021 

                 ch) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady 

i) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2022, pozměněný o navýšení  

členských příspěvků 

                   j)  Úpravu odvodu členských příspěvků na OSH ve výši 150,- Kč hasiči,  

                        80,-Kč  mladí hasiči 

 

III. UKLÁDÁ 

 

1) Starostům SDH 

a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v termínu od 1.12.2021 do 31.1.2022 a 

termíny nahlásit na OSH 

b) Odevzdat hlášení o činnosti SDH za rok 2021 do 31.1. 2022 

c) Do 31.1.2022 zprávu o valné hromadě sboru, přehled o majetku a závazcích 

d) Do 31.1.2022 uhradit odvody členských příspěvků ve výši 150 Kč za řádného 

člena a 80 Kč za mladé hasiče 
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2) Starostům okrsků: 

a) zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků – termín do 28.2.2022 a termín nahlásit na 

kancelář OSH 

 

3) Radě represe a vedoucímu sekce rozhodčích 

a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž v PS dostatečný počet rozhodčích 

 

4) Odborné radě mládeže 

a) Zajistit na okresní a krajskou soutěž hry Plamen dostatečný počet rozhodčích 

 

                                                                                   Pro: 39          Proti: 0           Zdržel se: 2 

 

 

 

16. Závěr 

Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, poděkoval přítomným za účast, za 

jejich příspěvky a popřál jim i jejich rodinám mnoho úspěchů v letošním i příštím 

roce. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                             Věra Sedláčková 

 

Ověřovatelé zápisu:         Petr Marek – SDH Mýto 

 

                                          Jaroslav Plachý – SDH Trokavec 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


