
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 26. listopadu 2022 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 2022 

6. Čerpání rozpočtu za leden - říjen 2022 

7. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady 

8. Návrh rozpočtu na rok 2023 

9. Úprava členských příspěvků, diskuse k návrhu 

10. Schválení úpravy členských příspěvků 

11. Zprávy odborných rad 

12. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků 

13. Diskuse 

14. Návrh na usnesení - schválení 

15. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

Starosta OSH Miroslav Frost přivítal přítomné představitele sborů i hosty 

- za SH ČMS Bc. Roberta Kučeru, za KSH Pk Josefa Černého, za HZS 

OÚ Rokycany ppor. Bc. Josefa Humla, člena ÚOROO Vladislava Strejce  

a starostu obce Strašice Jiřího Hahnera. Potom vyzval k minutě ticha za 

kolegy, kteří již nejsou mezi námi. 

Starosta Frost požádal přítomné o souhlas s nahráváním jednání z důvodu 

přesného zápisu z jednání. Přítomní s nahráváním jednání souhlasili. 

Starosta obce Strašice - pozdravil jednání dobrovolných hasičů, vyjádřil 

potěšení z toho, že shromáždění se koná právě ve Strašicích a vyjádřil 

poděkování za obětavou práci dobrovolných hasičů.  
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Miroslav Frost předal slovo řídícímu jednání Miloši Svobodovi. 

M. Svoboda přečetl přítomným program jednání, program byl schválen.  

 

 

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové 

komise a skrutátorů :  

volbu komisí provedl Jan Pecháček - SDH Bujesily: 

 

Zapisovatel               Věra Sedláčková, SDH Přísednice 

Ověřovatelé zápisu   Jaroslav Plachý - SDH Trokavec 

                                  Jaroslav Koc, SDH Kornatice 

Mandátová komise:   Zbyněk Knot, SDH Třebnuška 

                                   Jiří Tumpach, SDH Drahoňův Újezd 

                                   Petr Marek, SDH Mýto 

Návrhová komise:      RNDr. Jan Sedláček, SDH Přísednice 

                                   Jiří Vávra, SDH Němčovice 

                                   Jiří Kočka, SDH Břasy 

          Skrutátoři:                  Ing.Karel Dlouhý - SDH Bušovice 

                                              Šárka Frostová - SDH Cheznovice 

                                              Ivana Andělová - SDH Zbiroh 

         Tento návrh byl přítomnými schválen. 

 

 

3. Kontrola usnesení - zprávu přednesl Miloš Svoboda: 

Všechny úkoly, uložené sborům v usnesení ze shromáždění představitelů 

sborů ze dne 16. 10. 2021 ve Strašicích byly splněny, některé však až po 

urgencích pracovnice OSH, např. odevzdání hlášení o činnosti sborů nebo 

úhrada členských příspěvků. 

 Úkol radě represe a sekci rozhodčích zajistit na okresní a krajská kola 

soutěží dostatečný počet rozhodčích: na okresní kolo soutěže byli 

rozhodčí zajištěni, ovšem na krajské kolo nedodal okres Rokycany 

žádného rozhodčího.  

Úkol ORM -zajistit dostatečný počet rozhodčích na okresní a krajské kolo 

Plamen - rozhodčí byli zajištěni na okresní i krajské kolo Plamen a rovněž 

na krajskou soutěž dorostu.  

 

4. Zpráva mandátové komise: 

Přednesl předseda mandátové komise Zbyněk Knot - SDH Třebnuška: 

Na dnešní jednání bylo pozváno 66 představitelů SDH, přítomno je 45 

představitelů SDH, tj. 68,1%.  

Dále je přítomno 5 členů výkonného výboru OSH Rokycany a 3 hosté. 
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Mandátová komise konstatuje, že shromáždění představitelů sborů okresu 

Rokycany je usnášeníschopné.   

 

 

5. Zpráva o činnosti OSH Rokycany za rok 2022 - 

Přednesl starosta OSH Rokycany Miroslav Frost: 

Zpráva se týkala všech oblastí činnosti OSH: 

Výkonný výbor - jednání se uskutečnilo 8x, z toho 1 pracovní porada se 

starosty sborů ohledně navýšení odvodů na SH ČMS. Řeší se průběžně 

přípravy soutěží, školení, vyhodnocuje se čerpání rozpočtu, projednávají 

se návrhy na vyznamenání a další požadavky sborů.  

S výkonným výborem úzce spolupracuje OKRR, která se schází čtvrtletně 

a kontroluje jak pokladnu a bankovní účet, tak i hospodárnost 

vynakládaných prostředků.  

OSH má ustavené odborné rady: ORM, ORP, a OROO. Bohužel ORR 

přestala fungovat po složení funkce vedoucího rady a do dnešního dne 

členové ORR nezvolili ze svých řad jeho nástupce.  

Oblast dotací -  Miroslav Frost informoval o výši přidělených dotací, 

bohužel se rok od roku snižuje a od letošního roku byla úplně zrušena 

dotace na mzdu pracovnice OSH.  

V tíživé finanční situace požádal OSH Rokycany obecní úřady na okrese 

o finanční pomoc pro činnost OSH, obdrželi jsme finanční dary ve výši 

5.000 Kč od OÚ Přívětice a 5.000 Kč od OÚ Dobřív, OÚ Všenice nabídl 

k bezplatnému použití sál, některé obce dle sdělení přispívají k úhradě 

členských příspěvků svým členům.  

Miroslav Frost hovořil o soutěžích, které proběhly v letošním roce - 

okresní kolo soutěž v PS a okresní kolo soutěže Plamen. Krajského kola 

se zúčastnilo pouze družstvo starších ze SDH Osek.  

Informoval rovněž o udělených vyznamenáních členům sborů v letošním 

roce a o činnosti aktivu ZH, který každoročně pořádá setkání zasloužilých 

hasičů.   

Na závěr poděkoval starosta OSH za odvedenou práci v letošním roce a 

popřál mnoho úspěchů do roku 2023.  

 

6. Čerpání rozpočtu za leden - říjen 2022 : 

Zprávu přednesla Věra Sedláčková: 

Hovořila k jednotlivým položkám příjmů i výdajů, příjem činí doposud 

pouze členské příspěvky, provize HVP, prodejní materiál, dary od obcí a 

dotace Pk. Dotace MŠMT a NSA nám budou poslány na účet až v druhé 

polovině měsíce prosince. Vzhledem k tomu, že se jedná o částku 

přesahující 60 tis. Kč, je to pro nás problém. Dotace se proplácejí vždy po  
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vyúčtování, ale například dotace na okresní kola PS a Plamen ve výši 

29.500 Kč nemohly být po soutěžích vyúčtovány, protože smlouva s NSA 

se podepisovala až v měsíci říjnu. Tato částka potom v rozpočtu chybí.  

Položky výdajů - je mírně překročen prodejní materiál - objednává se dle 

požadavků sborů, dále cestovné - částka 10.000 byla plánována koncem 

loňského roku při sestavování návrhu rozpočtu a ceny PHM se podstatně 

zvýšily. Jsou překračovány i vlastní náklady k dotacím MŠMT a MV, 

protože v plánu rozpočtu bylo počítáno s vyššími částkami dotací.  

Celkem nám byly v letošním roce sníženy dotace na provoz z MŠMT o 

12.300 Kč a z MV o 2.720 Kč.  

V čerpání rozpočtu je zaúčtováno i 10.000 Kč - dary od obcí. 

Zpráva o čerpání rozpočtu je vyhodnocována na každém jednání 

výkonného výboru.  

 

7. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady: 

Přednesl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý: 

OKRR se v letošním roce sešla celkem 3x - v měsíci únoru, dubnu a říjnu. 

Zaměřuje se nejen na kontrolu pokladny a bankovního účtu, ale i na 

kontrolu čerpaných dotací a zda jsou dodržovány podmínky, stanovené 

poskytovateli dotací a na účelnost vynakládaných prostředků. Zde se při 

zvyšujících se cenách materiálů hledaly možnosti úspor, ale těch možností 

mnoho není. OSH prostředky nikdy neplýtvalo a kupuje se jen to 

nejnutnější jednak pro chod kanceláře a rovněž pro zajištění soutěží nebo 

akcí pořádaných OSH. Kontroluje se i činnost OSH a odborných rad 

včetně zápisů z jejich jednání.  

Ze všech zasedání OKRR jsou vyhotoveny zápisy, ve kterých jsou 

zaznamenány výsledky kontrol. Předseda OKRR se zúčastňuje jednání 

výkonného výboru OSH a předává zprávu o kontrolách.  

Na základě prováděných kontrol doporučuje OKRR zprávu o čerpání 

rozpočtu OSH za rok 2022 schválit.  

 

8. Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2023 

Návrh rozpočtu přednesla Věra Sedláčková: 

Návrh vychází z předpokladu, že členský příspěvek na dospělého bude ve 

výši 250 Kč a na mladého hasiče 200 Kč, jak o tom bylo diskutováno a 

navrženo na poradě se starosty sborů v měsíci dubnu. Počítá se 

s ukončením členství 300 členů. Na SH ČMS budou odvody ve výši 50 

Kč na člena a 50 Kč na MH.  

Příjmy - vzhledem ke zkušenosti z předchozích let, kdy se do návrhu 

dotačních částek dávala vždy skutečnost z předchozího roku a přidělené 

dotace byly nakonec nižší, je s tím již pro rok 2023 počítáno.  
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Dotace NSA jsou předpokládány ve stejné výši, dotace na VA budou na 

základě žádosti ORM zvýšeny oproti plánované částce (plán 16.000,  

          požadavek na zvýšení ve výši 25.000), tyto dotace však jsou mimo 

          rozpočet OSH, sbory si výdaje hradí samy a po vyúčtování je jim na konci  

          roku přeposlána schválená dotační částka.  

Výdaje - odvody členských příspěvků jsou počítány 50 Kč na dospělého a 

50 Kč na člena, jak požaduje SH ČMS. Jako v předchozích letech budou 

hrazeny pravidelné platby - pojištění, zpracování mezd a účetnictví, 

bankovní poplatky atd. Částka na cestovné byla zvýšena - ročně cca 4x 

cesta na jednání do Přibyslavi, výpočet je prováděn podle vzorce, 

stanoveného SH ČMS a vzhledem k cenám pohonných hmot je podstatně 

vyšší, než v předchozích letech.  

Dále V. Sedláčková vysvětlila položky spotřebního materiálu a položky, 

účtované do jednotlivých odborných rad (mládeže, represe, prevence). 

Čerpání dotací na provoz - nejprve se vyčíslí všechny roční náklady na 

provoz a ve výdajích se potom část uplatní do  dotace MŠMT provoz a 

část do dotace MV, zbytek se účtuje do vlastních nákladů.  

Dotace Pk - ať jsou přiděleny v jakékoliv výši, neovlivňují položky, 

hrazené z vlastních zdrojů (červeně vyznačené položky v rozpočtu), 

částka, která přijde, musí být do konce roku vyčerpána, a to zpravidla 

nejméně 70% na sbory a nejvíce 30% na OSH. Většinou je část financí na 

OSH přenechávána sborům.  

Předpokládaná částka financí na konci roku je 56.840 Kč. Vzhledem ke 

zkušenosti letošního roku (v prosinci nám mají přijít dotace ve výši cca 

61.000 Kč), kdy čekáme na proplacení dotací a všechny náklady musíme 

prozatím hradit z vlastních zdrojů, je to částka přiměřená.  

 

 

 

9. Úprava členských příspěvků, diskuse k návrhu 

Miloš Svoboda doplnil zprávu - výše odvodů členských příspěvků, která 

byla do loňského roku (20 Kč za dospělého a 10 Kč za mladé hasiče) bude 

od příštího roku skokově navýšena na 50 Kč za člena i mladého hasiče, 

tím vznikla nutnost navrhovaného zvýšení členských příspěvků, a když se 

k tomu přičtou snižující se dotace a nárůst energií, propočtem jsme 

dospěli k výši členských příspěvků 250 Kč na člena a 200 Kč za mladé 

hasiče.  

 

K této částce podává SDH Zbiroh protinávrh: 

Protinávrh SDH Zbiroh a okrsku č. 10 - přednesla Veronika Hodačová: 

Členské příspěvky za člena 200 Kč a za mladého hasiče rovněž 200 Kč.  
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         Ing. Karel Dlouhý - SDH Bušovice: 

Rozpočet sestavoval zodpovědně celý tým lidí. Každý má právo na svůj 

názor, ale také je za ten názor zodpovědný. Pokud skupina lidí navrhne 

příspěvky 200 Kč za člena, potom tato skupina lidí by měla i zodpovědně 

vypracovat návrh rozpočtu, podle těch podmínek, které jsou nám dány.  

 

František Pokštefl, SDH Osek: vznesl dotaz, z jakého důvodu nám HZS 

neprodloužil nájemní smlouvu v předchozím sídle OSH. Zde se neplatil 

nájem, pouze energie. 

 

Miloš Svoboda - SDH Zbiroh - nájem v současném sídle činí 22 tis. Kč 

ročně. OSH nebyl sdělen žádný důvod, proč nám nebyla prodloužena 

nájemní smlouva. Dotaz by měl být vznesen na ředitele HZS Plzeň brig. 

gen. Ing. Františka Pavlase.  

  

          Ppor. Bc. Josef Huml, SDH Strašice, přítomný za HZS Rokycany: 

          HZS vkládala do provozu objektu nemalé finance (opravy, periodické  

         revize, předtím rekonstrukce střechy). Hradil se vlastně nájem za OSH 

         a všechny režijní náklady. Zřejmě s přihlédnutím k těmto vysokým  

         nákladům se ředitel HZS rozhodl o neprodloužení smlouvy.  

         

         Radek Franta -SDH Kříše: zakalkuloval návrh SDH Zbiroh ohledně  

        výše členských příspěvků 200 Kč na člena a předpoklad úbytku ne 300, ale 

        200 členů a výsledek je minus 14.160 Kč.  

  

         Věra Sedláčková - co se týká navýšení členských příspěvků, není 

         důvodem pouze vyšší částka odvodů na SH ČMS, ale i pro nás citelné 

         snižování dotací a v neposlední řadě musíme počítat se stoprocentním 

         nárůstem výdajů za energie.  

 

         Miroslav Frost - hovořil o jednání starostů OSH v Přibyslavi, kde byli  

         postaveni před hotovou věc ohledně zvýšení odvodů na SH ČMS. 

         Tato záležitost měla být projednána odspoda nahoru, a ne opačně.  

 

         Lukáš Pěnkava - SDH Kařez: návrh rozpočtu bude muset být schválen,  

         Protože jinak by OSH nemohl fungovat. Není to ale jednoduché ani pro  

         sbory, které si vytvářejí svoji rezervu, vybírají vyšší částky, aby zbylo  

         něco pro sbor. Další nárůst o 100 Kč musí obhájit před členy sboru, a to  

         nebylo jednoduché už při předchozím zvýšení členských příspěvků.  

         Nové zvýšení bude velice obtížné obhájit na výroční valné 

         hromadě.  Přemýšlí, zda nevystoupit z OSH a nezaložit si vlastní sbor. 
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   Miroslav Frost -  schůzka se zástupci sborů na jaře byla svolána právě  

        proto, aby měly sbory možnost a dostatek času projednat zvýšení členských  

        příspěvků ve svých sborech, a ne čekat až na valnou hromadu.  

 

        Miloš Svoboda - hovořil rovněž o reakci členů ve sborech a také o  

        členském příspěvků MH, kdy 200 Kč na rok (+ 100 Kč pro sbor) není za 

        celoroční činnost dítěte opravdu mnoho.  

 

        Miroslav Frost - reagoval ještě na příspěvek SDH Kařez - nemohou říkat,  

        že z OSH nic nemají, sbor čerpal na mládež dotace z Pk i MŠMT. 

        Odpověď p. Pěnkavy - kdyby si sbor nechával peníze, které odvádí OSH, 

        měl by více.  

 

       Jíří Vávra - SDH Němčovice - navyšují se členské příspěvky MH, ale děti  

       z toho nic nemají.   Pokud má vedoucí u hasičů více dětí, zaplatí teď vlastně 

       více peněz za to, že se o děti na schůzkách stará. Členské příspěvky za MH  

       by snížil na 100 Kč. 

 

       Bc. Robert Kučera - SH ČMS: hovořil o tom, co členství se sborech pro  

       hasiče přináší: například to, že je člen - dítě pojištěné, při soukromém  

       pojištění by hradili více. Všichni členové SH ČMS jsou pojištěni, sportovci  

       ještě navíc sportovní pojistkou.  

       Výše odvodů - SH ČMS nezvyšovalo odvody na ústředí přes 20 let.  

      Všichni by měli pracovat jako správní hospodáři, kdo byl prozíravý, členské  

      příspěvky zvyšoval.  

      Ohledně dotační politiky - dotace se musí vždy něčím dofinancovávat. Jestli  

      tyto finance nebudou v dostatečné výši na sdružení, nemůžeme jednat s NSA 

      ani s ostatními poskytovateli dotací. Takže dostatečné finance jsou 

      podmínkou k uzavírání dotačních smluv.  

      Apeloval na přítomné představitele sborů, aby na sborech prezentovali, že se 

      nejedná o nějaké odvody papalášům na mzdy, cestovné a podobně, ale na 

      zabezpečení nutných položek pro fungování. Musíme se dostat do dotačních  

      titulů, abychom SH ČMS udrželi.  

 

      Jindřich Zárobský - SDH Kladruby: na fungování hasičů mohou přispívat  

      obce, na soutěže a podobně. Apeloval na přítomné, aby iniciovali jednání  

      s obecními úřady. Obce by měly svým hasičům pomoci.  

 

      Miroslav Frost - obecní úřady na okrese jsou mnohdy ochotni pomoci  

      hasičům ve své obci 
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     Miloš Svoboda - obecní úřady přispívají snáze na své hasiče nebo mladé  

     hasiče a nebo na konkrétní soutěže a akce, než na činnost OSH. 

 

     Josef Černý - starosta KSH Pk: letošní rok byl velice specifický, i v rámci  

     KSH byl nedostatek finančních prostředků. Je to z toho důvodu, že 

     počátkem roku se řešil pouze covid, potom se řešily záležitosti spojené   

     s Ukrajinou. Krajský úřad řešil tyto aktuální a nutné záležitosti, proto byly 

     dotace zpožděny. Dotace MŠMT vždy chodí až po vyúčtování.  

     Názor na odhlášení se ze SH ČMS - členové přestanou být pojištěni, musí 

     mít nové stanovy, zaregistrovat se atd., to je finančně poměrně náročné.  

     Dotace Pk - zaznělo zde, že sbory z členství v SH ČMS nic nemaní - 

     p. Černý doložil čerpání dotací u některých sborů.  

     Sestavení rozpočtu pro rok 2023 - je obtížné řešit zvyšování materiálů i  

     energií, a dotace jsou skutečně vázány vlastními zdroji. Pk významně   

     přispívá na okresy jednotlivým sborům. Rozdělení finančních prostředků: 

     na každé OSH je stanovena pevná částka (30%). 70% jde na sbory, výše se  

     odvíjí podle počtu členů. Finanční prostředky je vždy nutné využívat podle  

     dané smlouvy.  

     P. Černý hovořil o zkušenosti při zvyšování členských příspěvků  

     v předchozích letech.  Hovořil o zkušenostech, kdy mnohdy nebyly problémy 

     s placením členských příspěvků u starších členů. Je špatné argumentovat tím,  

     že zvýšení členských příspěvků je pouze z důvodu navýšení odvodů na  

     SH ČMS. Je třeba vysvětlovat vždy všechny souvislosti.  

 

    Bc. Robert Kučera: SH ČMS je majitelem několika nemovitostí. 

    Jako majitelé HVP nechtěli vyplácet dividendy, aby zůstalo k dispozici více 

    finančních prostředků. Jeden z akcionářů se soudně ohradil. Majoritní  

    vlastník - SH ČMS - trval na nevyplácení dividend, vyhráli soudní při.  

    Hotel v Přibyslavi vlastní První Hasičská. Tato společnost dala výpověď,  

    hotel začal být velice ztrátový, SH ČMS na jeho provoz doplácelo. První  

    Hasičská nyní končí se svojí činností. Nyní se řeší, zda SH ČMS hotel prodá,  

    nebo pronajme.  Jediný zájem však mají personální agentury. SH ČMH tudíž 

    přistoupilo ke zvýšení odvodů jako k poslednímu řešení, ale odvody nejsou   

    jediným finančním zdrojem. A abychom dostáli všem závazkům, byl prodán 

   objekt v Praze - Michli, který patřil Požární ochraně.  
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10.  Schválení úpravy členských příspěvků 

Miloš Svoboda - podle jednacího řádu bychom měli hlasovat o návrhu i 

protinávrhu na výši členských příspěvků. 

Hlasování o protinávrhu SDH Zbiroh na výši členských příspěvků 200 

Kč/člen:  

Protinávrh nebyl schválen. 

Hlasování o výši členských příspěvků 250 Kč/člen a 200 Kč/MH: 

Pro: 36                                 Proti: 3                            Zdržel se:  6 

Výše členských příspěvků 250 Kč za člena a 200 Kč za MH byla 

schválena. 

 

 

11.  Zprávy odborných rad 

 

Zpráva odborné rady prevence -Marek Sýkora 

Společně s radou ochrany obyvatelstva byl vytvořen leták Bezpečnost   v 

domácí dílně a rozeslán všem sborům. V březnu letošního roku byly ve 

spolupráci s ORM vyhodnoceny výkresy soutěže požární ochrana očima 

dětí. Účast dětí i škol byla vyšší oproti loňskému roku. Některé práce 

postoupily i do krajského kola soutěže.  

Rada prevence se sejde na jednání v měsíci prosinci. 

Pro činnost preventistů  je velice důležitá osvětová a informační činnost, 

dále pořádání soutěží v obcích, zabezpečení požárních hlídek na zábavách 

apod. Je stále náročnější oslovit ve sboru lidi, kteří jsou ochotni prevenci 

dělat a věnovat jí svůj čas. O to více je nutno si takových kolegů vážit a 

podporovat je.  

 

Zpráva odborné rady mládeže - Jarmila Baslová 

Hovořila o práci rady mládeže, o účasti na soutěžích, o otázkách, které se 

na radě řešily. V letošním roce proběhlo několik akcí a soutěží mladých 

hasičů -  

v březnu soutěž v pexesu ve Volduchách, v dubnu oblíbená noční soutěž 

dětí, která proběhla ve Stupně, v měsíci květnu bylo okresní kolo hry 

Plamen v Dobřívě. V září byla uspořádána soutěž v požárních útocích ve 

Volduchách, v říjnu ZPV, který od letošního roku již nespadá pod okresní 

kolo hry Plamen. V červenci a listopadu proběhlo školení vedoucích MH.  

Jarmila Baslová hovořila podrobně o všech soutěžích,  



o počtu zúčastněných družstev i o umístění. Vítěz okresního kola hry 

Plamen - SDH Osek - se zúčastnil i krajského kola. 
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Na závěr poděkovala za pomoc při všech akcích a soutěžích mladých 

hasičů: rozhodčím, vedoucím mládeže, zdravotníkům, rodičům i 

starostům obcí, kde se akce pořádaly.  

 

Zpráva o Ochraně obyvatel 2022 - přednesl Vladislav Strejc: 

Ochrana obyvatelstva se poslední dobou každým rokem potkává s jinou 

událostí - povodně, tornáda, epidemie covidu, v letošním roce i migrační 

vlna. Sbory však zůstaly poměrně stranou a o pomoc nebyly požádány. 

V době covidu a celostátních uzávěr byl pro potřeby komunikace v OSH 

připraven a zprovozněn komunikační internetový systém. Nebyl však 

využit. Mailem byli osloveni představitelé sborů, kde je předurčená 

jednotka pro ochranu obyvatel. Schůzka proběhla v květnu, při svolávání 

byly problém a zdržení. V OO je připravována Směrnice činnosti s 

dobrovolníky ochrany obyvatel. Předpokládá těsnou spolupráci našich 

pobočných spolků s obcemi. Uvažuje se i o vytváření skupin 

dobrovolníků při OSH, které by sdružovali osoby, které chtějí působit 

nejen v rámci obce, ale i okresu a kraje. To však vyžaduje pružnou a 

rychlou komunikaci, a to se nám moc nedaří. Je třeba průběžně sledovat 

mailové schránky a potvrzovat příjem zpráv.  

Tři sbory na okrese v hlášení uvedly, že začínají organizovat skupinu 

dobrovolníků pro ochranu obyvatel. Vedoucí těchto skupin byli sezváni k 

informační schůzce a bylo dohodnuto pokračování spolupráce.  

Kvalitní práce každé rady je přínosem nejen pro činnost OSH, ale i  

podporou pro naše sbory.  

 

 

12. Příprava řádných valných hromad SDH a okrsků: 

Miloš Svoboda - všichni představitelé sborů obdrželi v materiálech i 

pokyny k uspořádání valných hromad a všechny materiály, které je nutné 

zpracovat. Vyzval přítomné představitele k dodržování termínů 

k odevzdání  všech materiálů.  

 

 

13. Diskuse 

 

Věra Sedláčková hovořila k vyplňování Hlášení o činnosti sboru - 

kolonka Sportovci, kde počet sportovců se musí shodovat s počtem 

sportovců v jednotlivých sborech v centrální evidenci. Tam vznikne 

označení „sportovec“ tím, že se jméno uvede do elektronické přihlášky na 

soutěž. Je to uvedeno i ve vysvětlivkách k Hlášení o činnosti.  



Dále hovořila o vyplňování daňového přiznání - když sbor nemá příjmy 

kromě členských příspěvků, měl by alespoň odevzdat na FÚ prohlášení.  
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Kdo má nějaké jiné příjmy kromě členských příspěvků, měl by podat 

daňové přiznání.  Dále datové schrány - na stránkách OSH budou 

zveřejněny dvě prezentace - práce s datovými schránkami.  

 

 

Dále vyzvala zástupce sborů, aby nahlašovali akce do kalendáře soutěží 

na rok 2023.  

Pokud se rozhodnou někteří členové k ukončení členství, ať dají písemné 

ukončení - každý za sebe, ne hromadně odhlašovat na valné hromadě 

sboru.  

 

Miroslav Frost - poděkoval OÚ  městysu Zvíkovec za darování pohárů, 

které použijeme pro mladé hasiče. 

Dále M. Frost předal ocenění dlouholetému členu a starostovi sboru 

Jiřímu Reindlovi - ČU SH ČMS. 

Dále Miroslav Frost podal informaci o situaci se splácením dluhu 

Renaty Vídršperkové -  dluh je pravidelně splácen dle stanoveného 

splátkového kalendáře.  

 

Jiří Tůma - SDH Kamenný Újezd - dotaz ohledně vyúčtování akcí MH 

v čerpání rozpočtu - vysvětlila Věra Sedláčková. 

Další dotaz - v kanceláři OSH se zpracovává i účetnictví, proč platíme na 

SH ČMS 7.400 Kč za zpracování účetnictví a mezd. 

Odpověděla Věra Sedláčková - na OSH se zpracovává pouze předkontace 

a vkládá se do účetního systému Pohoda a v  Praze je vše kompletováno 

do podvojného účetnictví. Kdyby mělo OSH přijmout účetní, které by 

toto vše zpracovávala, její mzda by byla asi v jiné rovině a ročně by to 

představovalo daleko víc, než 7.400 Kč. 

 

Josef Černý - starosta KSH Pk: uplynulý rok byl pro SH ČMS poměrně 

náročný. Hovoří se zde o dokumentech z centrální evidence, zde lze nově 

používat i návrhy na ocenění - novinka. Zdůvodnění návrhů - KSH bylo 

nuceno vrátit dva návrhy, které nesplňovaly podmínky - nedostatečné 

zdůvodnění návrhu. V rámci okresu by to nemělo projít.  

J. Černý hovořil o soutěžích, které se uskutečnily v letošním roce a o 

umístění sborů i o dalších soutěžích, které se připravují. Příští rok nás 

čeká mistrovství republiky ve vyprošťování.  

Dále hovořil o práci VV KSH i o shromáždění představitelů OSH - 

probíhalo podle schváleného plánu práce. I odborné rady, které v rámci 

kraje fungují, pracují na velice dobré úrovni.  



Dluh R. Vídršperkové - VV KSH řešil požadavek, kdy starosta obce 

požadoval na základě par. 106 informace o této kauze. První odpověď -  
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jeho požadavek projedná výkonný výbor. Mezitím si starosta stěžoval i na 

SH ČMS. Od dvou nezávislých právníků byla získána informace, že 

zmiňovaný zákon č. 106 z r. 1999 se na naše občanské sdružení 

nevztahuje. Na shromáždění představitelů je pravidelná informace o této 

kauze. Minulý týden byla  

doplacena půjčka na SH ČMS a v příštím roce budou splaceny půjčky 

jednotlivým sdružením, které ještě scházejí.  

V současné i minulé době je velice dobrá spolupráce s Krajským úřadem 

Pk. V letošním roce bylo na KÚ uspořádáno vyhodnocení soutěže PO 

očima dětí.  Plzeňský kraj má o práci dobrovolných hasičů zájem.  

V letošním roce se podařilo uspořádat školení rozhodčích jednotlivých 

okresů se záměrem ujasnit si pravidla hry Plamen a nastavit pravidla pro 

krajské soutěže.  

Nepodařilo se však vedoucímu odborné rady represe dát dohromady 

seznam rozhodčích pro soutěže a rovněž seznam časomír k dispozici.  

V současné době probíhá úprava Stanov SH ČMS se záměrem zjednodušit 

tento dokument. Stejně tak probíhá úprava Statutu vyznamenání a 

stejnokrojového předpisu. V neposlední řadě se připravuje i úprava 

centrální evidence.  

V letošním roce se dobrovolní hasiči účastnili i požáru v Hřensku, což 

ocenil i generální ředitel HZS Ing. Vlček.  

V závěru J. Černý poděkoval za odvedenou práci v roce 2022, nejen 

členům, ale i rodinným příslušníkům, kteří nám umožňují naši činnost 

vykonávat.  

 

 

14. Návrh na usnesení - schválení usnesení: 

     Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise  

     RNDr. Jan  Sedláček - SDH Přísednice: 

  

         Shromáždění představitelů sborů okresu Rokycany, konané dne 26. 11. 

          2022 ve Strašicích 

                                    

                                      přijímá následující usnesení: 
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I. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávu mandátové komise 

b) Zprávy odborných rad 

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

okrsků 

 

 

II. SCHVALUJE  

a) Program jednání 

b) Volbu zapisovatele:            Věra Sedláčková, SDH Přísednice 

c) Volbu ověřovatele zápisu:  Jaroslav Plachý, SDH Trokavec,  

                                            JaroslavKoc, SDH Kornatice 

d) Mandátovou komisi:           Zbynek Knot, SDH Třebnuška 

                                            Jiří Tumpach, SDH Drahoňův Újezd 

                                            Petr Marek, SDH Mýto 

e) Návrhovou komisi:             RNDr: Jan Sedláček, SDH Přísednice 

                                            Jiří Vávra, SDH Němčovice 

                                            Jiří Kočka, SDH Břasy 

f) Skrutátory:                          Ing. KarelDlouhý, SDH Bušovice 

                                            Šárka Frostová, SDH Cheznovice 

                                            Ivana Andělová, SDH Zbiroh 

g) Zprávu o činnosti OSH Rokycany za období leden - říjen 2022 

h) Zprávu o hospodaření OSH Rokycany za leden říjen 2022 

i) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady 

j) Návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2023 

k) Úpravu odvodu členských příspěvků na OSH ve výši: 

250 Kč za člena, 200 Kč za MH 

 

 

III. UKLÁDÁ 

1. Starostům SDH 

a) Zajistit zdárný průběh VVH sborů v termínu od 1.12. 2022 do 

31.1. 2023 a termíny nahlásit na OSH 

b) Odevzdat Hlášení o činnosti SDH za rok 2022 do 31.1. 2023 

c) Do 31.1. 2023 odevzdat zprávu o valné hromadě sboru, přehled 

o majetku a závazcích, sbory se sportovci Registrační list sport 

d) Do 31.1. 2023 uhradit odvody členských příspěvků ve výši  

250 Kč za člena a 200 Kč za mladé hasiče 
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             2. Starostům okrsků: 

                   a) zajistit zdárný průběh ŘVH okrsků - termín do 28.2. 2023 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 

 

 

 

15. Závěr jednání  
provedl starosta OSH Miroslav Frost, poděkoval přítomným 

představitelům sborů i hostům za účast a popřál hodně zdraví a úspěchů 

do roku 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                          Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:     Jaroslav Plachý - SDH Trokavec 

                                       Jaroslav Koc - SDH Kornatice 

                          


