
 

ZÁPIS 1/2021 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 19. 5. 2021 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů výkonného výboru 

 

 

1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil 
s programem. K programu nebylo připomínek. Dále starosta Frost přivítal nové členy 
výkonného výboru – Václava Bufku a Karla Bendu, popřál členům VV, kteří měli 
v tomto období výročí nebo jmeniny a zejména potom poděkoval Vladislavu Strejcovi 
za rekonstrukci a modernizaci webových stránek OSH Rokycany. 

 

2. Volba zapisovatele  – navržena a schválena Věra Sedláčková 
       Volba ověřovatele zápisu – byli navrženi a schváleni Jiří Reindl, Václav Bufka 

 

3. Kontrola usnesení: předchozí jednání výkonného výboru probíhala per rollam a 

z jednání nevyplynuly žádné úkoly. 

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a čerpání za leden – duben 2021: 

V. Sedláčková nejprve hovořila k rozpočtu na celý rok – byl sestaven tak, jako by 

činnost OSH byla v plném provozu.  Rozpočet vykazuje minusový schodek – z důvodu 

stěhování OSH a placení nájmu a dále také inflace. Schodek bude pokryt úsporou 

z loňského roku a pro další leta je nezbytně nutné navýšení členských příspěvků.  

Pokud by členské příspěvky zůstaly ve stejné výši, po úhradě nájmu a energií, 

internetu a ostatních nezbytných provozních výdajů by nebylo dost finančních 

prostředků na pokrytí zbývajících položek. 

Čerpání rozpočtu za leden - duben – V. Sedláčková vysvětlila jednotlivé položky. 

Rozpočet je za toto období prozatím nedočerpáván.  

 

5. Miroslav Frost navázal na zprávu o rozpočtu – je nutné zvýšit členské příspěvky. To 

může schválit pouze shromáždění představitelů sborů a VV by měl již stanovit termín 

shromáždění. Jednak je třeba ještě schválit rozpočet na rok 2021, protože v závěru 

loňského roku se shromáždění nemohlo konat, a jednak zvýšení členských příspěvků 

a případně i návrh rozpočtu na rok 2022. Byl navržen a schválen termín 2. října 2021, 

místo konání bude upřesněno.  

 

6. Informace ze shromáždění delegátů OSH 29. dubna v Lužanech – M. Frost: 

Přečetl jména zvolených vedoucích odborných rad, jména zvolených náměstků 

starosty KSH a seznámil s výsledky hlasování o členech do výboru SH ČMS – za Pk 

zvolena Alena Foldová. Rovněž informoval o volbě předsedy a členů KKRR. 
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7. Zrušení SDH Kařízek: 

Sbor již několik let funguje pouze administrativně a členské příspěvky za členy platí obec 

Kařízek. Od roku 2021 již obecní rada tuto úhradu neschválila. Starosta sboru je dlouhodobě 

hospitalizován a funkci prakticky nevykonává. Sbor měl 5 členů, 2 členové v tomto roce 

ukončili členství. Dle stanov SH ČMS má být ve sboru nejméně 5 členů. Zbývající členové 

sboru požádali OSH Rokycany o administrativní pomoc při zrušení sboru.  

Na základě těchto skutečností souhlasili členové VV se zrušením SDH Kařízek 

 ke dni 1. 6. 2021. 

 

8. Zprávy z odborných rad: 

- ORP . Marek Sýkora:  informoval o výsledcích soutěže OPO očima dětí – zúčastnily se 

pouze 2 školy z okresu Rokycany, práce dětí byly vyhodnoceny v okresním kole a 

postoupeny do krajského kola soutěže. I v okresním kole se některé z prací umístil  

na 1.-3. místě soutěže. 

 

- V. Strejc  - rada ochrany obyvatelstva: hovořil o vyhodnocení zapojení sborů do covid 

akcí (v předchozím období). 

Rovněž ve zprávě starosty SH ČMS za rok 2020, přednesené na shromáždění v Brně, 

zazněla zpráva o činnosti rady ochrany obyvatelstva. Proběhla zde i diskuse o zákoně o 

dobrovolnictví – neaplikuje se na hasiče (ne na jednotky, ale na sbory, tj. na SH ČMS).  

Na ÚROO bylo jednáno o tom, jakým způsobem to aplikovat. Dle názoru v. Strejce by byl 

problém v tom, že zákon je směrovaný ven, hasiči by pořádali pomoc z řad vlastních 

členů, což tento zákon zakazuje.  Hovoří se i o tom, že se bude upracovat zákon o požární 

ochraně. Dále . Strejc upozornil na to, aby členové VV sledovali w-stránky OSH Rokycany 

– informace o zapojení do covid – akcí.  

- ORM – Jarmila Baslová: Informovala o jednání KORM. Bylo předání OZ na krajské kolo 

Plamen ve Stodě. OZ bylo upraveno, některé disciplíny se nebudou konat. Porada 

rozhodčích bude v 8.00 hodin, dojezd družstev vždy po hodině, aby se soutěžící co 

nejméně setkávali (příjezd, absolvování soutěže, odjezd). Přihlášky na soutěž pouze 

elektronicky na prihlasky.dh.cz.  

 

- ORR – prozatím neproběhlo jednání rady. 

M. Frost – navrhl uskutečnit soutěž v PS v Nevidě 13. června, pouze požární útoky, 

  vítěz by se zúčastnil KK PS v Klatovech. Návrh byl přítomnými schválen. 

 

9. Diskuse, různé: 

- Miroslav Frost informoval o dotaci Pk – dotace na rok 2021 byla pro OSH Rokycany 

schválena a je o cca 90 tis. Kč nižší než v loňském roce 

- Dále . Frost předložil návrhy na vyznamenání – Václav Bufka, SDH Hrádek – návrh na 

udělení ČU SH ČMS a Michal Lauber – SDH Vranovice – rovněž návrh na udělení ČU SH 

ČMS. Návrhy byly přítomnými schváleny. 

- Miroslav Frost podal informaci o jednání na KSH – mimo jiné jednáno i o expozici 

v Chotěšově, M. Frost navrhl, aby si sbírku vzala do své režie obec. Smlouva na expozici 

v Chotěšově byla původně na 50 let.  
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- Jan Pecháček – 12. června se zúčastní spolu s Ladislavem Drobičkou přezkoušení jako 

rozhodčí instruktor (Soběšice). 

- probíhala diskuse o delegátech za OSH na VI. Sjezdu v Brně, M. Frost upozornil, že se 

mohou zúčastnit pouze delegáti, zvolení shromážděním delegátů OSH, tj. delegátu 

Miroslav Frost, Miloš Svoboda a Jan Pecháček a náhradníci Ladislav Drobička a Ladislav 

Král. 

- Plán práce VV OSH Rokycany do konce roku 2021 – zpracuje Miloš Svoboda, plán bude 

předán členům VV na jednání v měsíc červnu 

- Věra Sedláčková informovala o placení členských příspěvků – uhradily všechny sbory 

kromě SDH Kařízek, který se ruší 

 

 

10. Usnesení: 

VV OSH Rokycany dne 19. 5. 2021 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu – Jiří Reindl, Václav Bufka 

c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – duben 2021 

d) Zrušení SDH Kařízek k 1.6. 2021 

e) Termín shromáždění zástupců SDH 2. října 2021, místo bude upřesněno 

f) Návrhy na vyznamenání pro Václava Bufku a Michala Laubra 

g) Okresní kolo soutěže v PS dne 13. 6. v Nevidě, disciplíny -  pouze PÚ 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

b) Informaci ze shromáždění  delegátů OSH 29.4. v Lužanech 

c) Informaci z jednání na KSH 

 

III. UKLÁDÁ 

úkol č. 1/2021 – zdárně zajistit okresní kolo soutěže v PS 13.6. 2021 

                                                                           Zodpovídá: Miroslav Frost,Václav Bufka 

 

       

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

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                             Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:      Jiří Reindl 

                                          Václav Bufka 

 

 



 


