
ZÁPIS 4/2021 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 16. 11. 2021 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů výkonného výboru 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu – byli navrženi a schváleni J. Reindl a J. Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 3/2021 – zajistit shromáždění představitelů sborů  16.10.2021  

                                                                                                              – úkol splněn  

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – říjen 2021 – informovala Věra Sedláčková: 

Hovořila k položkám příjmů a výdajů, celkově výdaje nejsou překračovány. 

Upozornila zejména na to, že dotace NSA a MŠMT ve výši cca 55 tis. Kč dostaneme 

na účet až v měsíci prosinci a pokud by byly v měsíci listopadu dočerpány dotace Pk, 

účet by šel částečně do minusu. Tuto situaci v dalších letech vyřeší zvýšení členských 

příspěvků. 

 

5. Inventarizační komise: 

Jako každým rokem proběhnou v závěru měsíce prosince inventury majetku OSH. Je 

třeba jmenovat členy inventarizační komise. Byly navrženi: 

Miroslav Frost 

Ing .Karel Dlouhý 

Miloš Svoboda 

Vladimír Sazima 

Složení inventarizační komise bylo přítomnými schváleno. 

 

6. Jmenování vedoucích odborných rad: 

Po jmenování vedoucích odborné rady mládeže, prevence a represe byl podán návrh 

na jmenování vedoucím odb. rady ochrany obyvatelstva Vladislav Strejc, SDH 

Kornatice. Návrh byl přítomnými s chválen. 

 

7. Zhodnocení shromáždění představitelů sborů 16. října ve Strašicích – Miroslav 

Frost: 

Shromáždění proběhlo v pořádku, přítomní starostové sborů pochopili stávající 

finanční situaci OSH, schválili navýšení členských příspěvků u dospělých o 50,-Kč na 

rok a u mladých hasičů o 30,-Kč na rok. Zvýšení členských příspěvků bylo 

projednáváno i na některých valných hromadách ve sborech.  

Návrh na řešení finanční situace OSH formou sponzorských příspěvků – firmy jsou 

svolné poskytovat finanční dary pro sbory v místě, ale určitě ne na provoz OSH.  
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8. Zhodnocení hry Plamen – Jarmila Baslová: 

Soutěž proběhla bez závad, disciplíny plynule navazovaly, nebyly problémy. Pouze při  

štafetě požárních dvojic vznikla časová prodleva, bude řešeno v příštích soutěžích.  

 

9. Zhodnocení společného jednání VV KSH, KORR, KKRR v Lužanech 11. 10. – M. 

Frost:  

Řešila se otázka převodu z hasičského muzea na PM,  požadavek na vyčíslení 

zbytkové hodnoty – zamítnut.  

Je připravováno setkání přípravek v Nebílovech.  

Republikový ples v Plzni v Besedě – vstupenky budou k dispozici. Výzva pro okresy 

– příspěvky do tomboly.  

Byl zpracován plán soutěží na rok 2022. 

Projednávána i spolupráce KSH a HZS – hledala se forma spolupráce.  

HZS Pk má v současné době nedostatek cisteren pro nouzové zásobování vodou – 

návrh, aby se oslovily sbory, případná spolupráce se sbory. V tom smyslu byla 

zpracována a rozeslána výzva pro sbory.  

V. Strejc požádal přítomné o šíření této informace ve sborech. Je možné kontaktovat 

novou pracovnici ochrany obyvatelstva Pavlu Jakoubkovou, nebo kontaktovat  

V. Strejce, popřípadě KOROO.  

 

10. Zprávy z odborných rad: 

- ORP – Marek Sýkora – jednání rady prevence proběhne 30. listopadu 

- ORM – Jarmila Baslová – v měsíci březnu 2022 bude uskutečněna soutěž ve 

vázání uzlů, odborky a pexeso, bylo navrženo uskutečnit soutěž v sále ve 

Volduchách, kde je dostatečná kapacita 

Noční soutěž MH proběhne 25. dubna 2022, J. Baslová požádala přítomné o 

pomoc při pořádání soutěže. 

V měsíci květnu (14. nebo 28. 5.) bude uskutečněno okresní kolo hry Plamen. 

V měsíci červnu KK Plamen a dorost. 

Září 2022 – požární útoky, termín 10. 9., místo konání Volduchy 

ZPV proběhne v termínu 15. 10. 2022, J. Baslová opět vyzvala přítomné o pomoc 

při pořádání soutěže.  

Jarmila Baslová poděkovala za pomoc s celoroční činnosti ORM, všechny 

plánované akce se uskutečnily. 

Miroslav Frost navrhl poslat poděkování obecním úřadům v místě, kde se soutěže 

konaly.  

- OROO – V. Strejc informoval o tom, že je připravována nová akce Domácí dílna, 

žádal o zaslání kontaktů na redakce místního tisku s cílem dohodnout spolupráci 

s redakcemi.  

 

 

11.  Diskuse, různé: 

 

      M. Frost hovořil o zajišťování rozhodčích na soutěže na žádost KSH - letos 

      zajišťoval rozhodčí pouze SDH Volduchy. Na soutěže musí zajistit rozhodčí vedoucí  

      sekce  rozhodčích, ne ostatní členové výkonného výboru. 
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 Ladislav Drobička – na soutěže jezdí jedni a ti samí rozhodčí, pokud se nemohou  

      zúčastnit, je potom velmi obtížné účast zajistit 

 

- V. Strejc – rozhodčí by se měli rozhodně střídat, už s ohledem na získávání zkušeností 

při účasti na soutěžích, a ne aby se účastnili stále jedni a ti samí 

 

- M. Frost – při nedostatku rozhodčích se prodlužuje délka trvání soutěže. Rovněž tak 

není dobrá kumulace rozhodčí – technická četa.  

     

      -Miroslav Frost předložil návrhy na vyznamenání pro členy SDH Mirošov, návrhy 

       byly přítomnými schváleny 

      

      -Miloš Svoboda přečetl návrh plánu práce výkonného výboru OSH Rokycany pro rok 

       2022. Návrh plánu bude dopracován a schválen na výjezdním zasedání VV dne  

       12. prosince ve Volduchách. 

 

12. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 16. 11. 2021 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Jiřího Reindla a Jarmilu Baslovou 

c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – říjen 2021 

d) Složení inventarizační komise dle bodu 5) tohoto zápisu 

e) Vladislava Strejce ze SDH Kornatice jako vedoucího odborné rady OO 

f) Návrh na vyznamenání členů SDH Mirošov 

g) Plán práce výkonného výboru OSH na rok 2022 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zhodnocení shromáždění představitelů sborů 16. 11. ve Strašicích 

b) Zhodnocení hry Plamen 

c) Zhodnocení společného jednání VV KSH, KORR, KKRR dne 11.10.  

v Lužanech 

d) Zprávy odborných rad 

 

III. UKLÁDÁ 

– úkol č. 4/2021 – inventarizační komisi řádně provést inventuru majetku OSH 

                              .                                                      Zodpovídá: starosta OSH 

      _  úkol č. 5/2021 – všem členům VV OSH pomoci vedoucí ORM Jarmile  

                                      Baslové při zajišťování soutěží v roce 2022 

 

 

13. Závěr 

Na závěr jednání starosta OSH poděkoval za účast a popřál přítomným hodně 

spokojenosti a zdaru v roce 2022 a krásné prožití svátků vánočních a jednání ukončil. 

 

       Zapsal:                                  Věra Sedláčková 

       Ověřovatelé zápisu:              Jiří Reindl, Jarmila Baslová 



 

 

 


