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ZÁPIS 7/2022 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 5. 9. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 11 členů výkonného výboru 

Omluveni:    L. Král, V. Strejc, M. Štědrý, Ing. Dlouhý 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

Dále M. Frost popřál V. Sedláčkové k svátku 8.10. 

 

2. Kontrola usnesení: 

     -úkol č. 9/2022 - zdárně zajistit soutěž PÚ Volduchy dne 10.9. -   úkol splněn, 

       M. Frost hovořil o průběhu soutěže, dobře a zdárně zajištěna. 

 

3. Čerpání rozpočtu za leden - září - informovala Věra Sedláčková: 

Příjmy - z dotací přišly na účet pouze dotace MV na činnost odborných rad. Dotace Pk 

doposud nebyly poslány a přitom je čerpáno už přes 50 tis. Kč (zejména ceny za 

okresní kola soutěží), jsou zpožděny i dotace NSA (sport), oproti předchozím rokům 

byly pozdě zaslány vyúčtovací tabulky, navíc druhé kolo Plamen - ZPV bylo 

administrativně odděleno od Plamene a výdaje ZPV nelze účtovat do této dotace. Nám 

přitom zbylo z dotace NSA  na ZPV 7 tis. Kč. Po projednání se SH ČMS můžeme tuto 

částku dočerpat, protože při ZPV proběhnou některé disciplíny z jarního kola hry 

Plamen. 

Vzhledem k těmto zpožděním dotačních částek nemůžeme mít žádné případné 

mimořádné výdaje (na účtu je cca 24 tis. Kč a dotace MŠMT se proplácejí až koncem 

měsíce prosince). Tyto skutečnosti je třeba také vysvětlit na shromáždění starostů - na 

účtu musí být vždy potřebný zůstatek, kdyby bylo opět někdy zpožděno proplácení 

dotačních částek.  

Výdaje - jsou v souladu s plánovaným rozpočtem. 

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2023: 

V. Sedláčková hovořila k návrhu rozpočtu, který byl předložen na schůzce se starosty 

sborů na jaře letošního roku. Některé položky byly upraveny, například zvýšena částka 

na akce a soutěže MH o 10 tis. Kč z důvodu, že ZPV již nebude spadat pod dotace 

NSA a náklady na tuto soutěž půjdou z vlastních zdrojů. Ještě bude upřesněno, zda 

počítat s vlastními náklady na okresní kola. V. Sedláčková rovněž uvedla konkrétní 

náklady na nájem a předpokládané energie v roce 2023.  

 Rozpočet počítá se zvýšením členských příspěvků u dospělých na 250 Kč (bylo 150) 

a u MH na 200 Kč (bylo 80 Kč) a s odchodem cca 300 členů.  

Na informaci o rozpočtu navázal starosta Frost - když byl aktiv ZH Pk, sešel se 

souběžně s tímto jednáním i výkonný výbor SH ČMS, a M. Frost zde hovořil o 

obtížné finanční situaci okresu Rokycany, která vznikne navýšením odvodů na SH 

ČMS. Starostka SH ČMS si vyžádala návrh rozpočtu OSH Rokycany na rok 2023 a 

zejména také informace o práci s mládeží, kdy i přes covidová léta se činnost MH 

rozvíjí a počet MH se zvyšuje. Odpověď starostce M. Frost přítomným přečetl.  
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5. Zprávy z odborných rad: 

- ORP - Marek Sýkora - jednání rady proběhne v měsíci říjnu. Hovořil o předání 

cen za umístění v soutěži PO očima dětí, škol, které se soutěže zúčastňují, 

potvrzují účast svých dětí i do příštích let.  

- ORM - Jarmila Baslová: 15. října proběhne ve Stupně ZPV, a protože tato soutěž 

již nepatří pod Plamen , navrhla ji nazvat „O pohár vedoucí mládeže“.  

Rovněž proběhnou dvě disciplíny ze soutěže Plamen 2023. 

Předložila OZ soutěží ve Stupně - ZPV i disciplíny Plamen, přítomnými bylo 

schváleno. Strava bude financována z dotací na Plamen, ostatní náklady budou 

hrazeny z daru obce Dobřív. Pořadatelem soutěže je SDH Kříše pod záštitou obce  

Břasy .  

Proběhla krátká diskuse k organizaci obou soutěží, zajištění stravy a nápojů, 

organizační záležitosti.  

      Soutěž požární útoky - byla dobře zajištěna, financována byla z daru OÚ Přívětice,  

      Jarmila Baslová poděkovala za pomoc při zajišťování soutěže.  

      Noční soutěž MH - SDH Lhota pod Radčem nabídl uspořádání soutěže. 

 

6. Příprava shromáždění představitelů sboru: 

OÚ Všenice nabídl zdarma pronájem sálu na konání tohoto shromáždění, je i možnost 

občerstvení. Jsou k dispozici i další vhodné sály na okrese, o místě konání bude 

rozhodnuto na příštím jednání výkonného výboru. Výkonný výbor rozhodne, zda bude 

letos ještě podáváno občerstvení, od příštího roku navrhli starostové sborů, aby tato 

jednání probíhala bez občerstvení.  

 

7. Diskuse, různé: 

- M. Frost informoval o darech od OÚ, které nám poskytly na základě žádosti OSH 

Rokycany - OÚ Přívětice a Dobřív finanční dar 5 tis. Kč, OÚ Všenice nabídka 

sálu, OÚ Hlohovice pomoc SDH v jejich obci 

- Miloš Svoboda hovořil o krajském setkání ZH v Kladrubech, za okres Rokycany 

se zúčastnilo pouze 6 zasloužilých hasičů.  

- M. Frost předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Němčovice, návrhy byly 

schváleny. 
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8. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 5. 10. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

- zprávu o čerpání rozpočtu za leden - září 2022, návrh rozpočtu na rok 2023 

                  bude upřesněn a schválen na následujícím jednání VV   

- OZ soutěží ZPV a Plamen dne 15.10. 2022 ve Stupně 

- návrhy na vyznamená ní členů SDH Němčovice 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- zprávy z odborných rad 

- informaci o finančních darech, poskytnutých obecními úřady Přívětice a Dobřív, 

nabídku sálu od OÚ Všenice a pomoc místním hasičům od OÚ Hlohovice 

- informaci o setkání ZH Pk v Kladrubech 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 10/22 - zdárně zajistit soutěže Plamen a ZPV ve Stupě 15.10.2022 

                                                                  Zodpovídá: Jarmila Baslová a ORM 

 

 

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

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                        Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:                     Vladimír Sazima 

                                                     Miloš Svoboda 

 

       

 

 

 

 

 


