
ZÁPIS 1/2022 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 2.2. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 10 členů výkonného výboru 

Omluveni:     M. Svoboda, J. Pecháček, L. Král, J. Reindl, M. Štědrý, R. Franta 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

Popřál jubilantovi  Ing. Dlouhému  k výročí věku a Jarmile Baslové k svátku. 

 

2. Volba zapisovatele – byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu – byli navrženi a schváleni Karel Benda a Václav Bufka. 

Dále bylo schváleno, že zapisovatel i ověřovatelé zápisu budou stálí, a to: 

zapisovatel Věra Sedláčková, ověřovatelé zápisu Miloš Svoboda a Vladimír Sazima 

 

3. Kontrola usnesení: 

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

                                                                                                                   úkol splněn 

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

                             Baslové při zajišťování soutěží v roce 2022     úkol trvá 

 

4. Čerpání rozpočtu za rok 2021 –Věra Sedláčková: 

Rozpočet vykazuje úsporu ve výdajích z důvodu nekonání některých akcí 

(pexeso, noční soutěž MH), úspora ve výdajích na shromáždění představitelů sborů, 

úspora ve výdajích na školení členů ORR a ORM. 

Stav účtu ke konci roku (kromě členských příspěvků na rok 2022) je 26.038 Kč, 

protože ale dotace MŠMT ve výši 35 tis. Kč naběhly až v závěru roku,  musely být 

některé výdaje posunuty do druhé poloviny prosince. Tato situace je vyřešena 

zvýšením členských příspěvků.  

 

5. Zpráva OKRR – Ing Dlouhý: 

Revizní rada proběhla 1. února, byly kontrolovány pokladní doklady za říjen – 

prosinec a rovněž tak bankovní doklady a výpisy z účtu. Nebylo shledáno závad, 

účetnictví je zpracováváno v účetním programu Pohoda a zároveň pro kontrolu vedeno 

i v klasickém peněžním deníku.  

Bylo zkontrolováno vyúčtování dotací MŠMT, MV i PK – dotační částky, předpisy 

dotací v účetnictví, vyúčtovací tabulky i zaúčtování v účetnictví – rovněž nebylo 

shledáno závad.   

 

6. Zprávy odborných rad: 

ORR – hovořil Miroslav Frost: jako pořadatel okresního kola soutěže v PS se nabídl 

SDH Němčovice. Termín soutěže byl stanoven na 4. června, pořadatelství soutěže 

bylo telefonicky odsouhlaseno s p. Ferschmannem. Se sborem bude dále uskutečněno 

jednání ohledně technických otázek soutěže apod. 

Technickou četu zajistí okrsek č. 5. 

Občerstvení – bylo schváleno ve výši 80,-Kč na osobu. 
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Spolu se soutěží proběhne i soutěž dorostu – jednotlivci. Pokud by se dalo dohromady 

družstvo dorostu, podmínkou by byla účast na krajském kole.  

Zpracování výsledků soutěže- výsledky dorostu budou zpracovávány zvlášť. 

Již dříve bylo dohodnuto, že na soutěže bude zakoupena brašna na nářadí v hodnotě 

cca 600,- Kč. 

M. Frost hovořil o zajišťování technické čety, až bude OSH Rokycany pořadatelem 

KK, musí se zavčas zajistit technická četa, dle dosavadních zkušeností jsou vždy 

problémy zajistit dostatečný počet.  

Postavení trati a zajistí okrsek č. 5 Břasy, vyměření J. Pecháček, L. Drobička 

            V. Sedláčková upozornila na to, že musí být odevzdávány přihlášky a výsledkové 

           listiny z okrskových kol soutěží – počty se potom započítávají do vyúčtování okresního  

           kola soutěže.  

 

ORM – J. Baslová upozornila na změnu termínu noční soutěže MH 9.4. 2022,  

další akce MH: 

12. 3. pexeso, uzle, odborky – KD Volduchy 

28. 5. okresní kolo Plamen Dobřív 

11.,12.6. krajské kolo Plamen 

1.,2.,3. 7. školení vedoucích MH – Ostrovec 

10.9. požární útoky Volduchy 

15.120. ZPV Stupno 

Jarmila Baslová zajistí obsazení soutěžících dorostu 

Bude využíváno přenosné ozvučení, zakoupené na soutěže.  

Následovala krátká diskuse o obsluze časomíry a ozvučení – to mají na starosti stále 

stejní členové a pokud by se nemohli zúčastnit soutěže, vznikne problém , je třeba 

zaškolit další obsluhu, zejména u časomíry. Pokud by okres zapůjčoval časomíru za 

úhradu, tak pouze s vlastní obsluhou.  

Členové výkonného výboru zjistí ve svých okrscích, kdo by byl ochoten střídat 

obsluhu časomíry. Odzkoušení funkčnosti časomíry bude do konce měsíce května.  

 

ORP – jednání rady proběhlo v měsíci listopadu. V současné době probíhá nábor na 

školách – soutěž PO očima dětí.  

Dále bylo navrženo, aby článek z oblasti prevence byl zveřejněn v regionálním tisku.  

 

Rada OO- V. Strejc – rovněž hovořil o tom, že materiály z oblasti prevence by se 

měly rozeslat do místních časopisů, novin, občasníků – jsou hledány kontakty na 

místní tisk, bylo zjištěno 17 adres na okrese.  

 V oblasti ochrany obyvatelstva jsou připravovány změny koncepce, vydané HZS. 

Byly kontaktovány příslušné předem určené jednotky pro CO, není však ohlas, 

nekomunikují.  
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7. Diskuse, různé: 

- Proběhla krátká diskuse o informovanosti členské základny v souvislosti se 

znalostí Stanov SH ČMS, znalostí předpisů apod. 

- Ing. Dlouhý – seznamuje členy na VVH, je to nejschůdnější forma předávání 

informací 

- V Bufka – seznámil se statistikou z KSH – počet požárů, důvodů požárů, 

uchráněný majetek apod. 

- Miroslav Frost předložil přítomným žádost o udělení titulu ZH . Ing. Klíma, 

Prašný Újezd. Žádost byla schválena. 

 

8. Usnesení: 

Výkonný výbor OSH Rokycany dne 2.2. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Karla Bendu a Václava Bufku 

c) Pro další jednání stálého zapisovatele Věru Sedláčkovou a stálé 

ověřovatele Miloše svobodu a Vladimíra Sazimu 

d) Zprávu o čerpání rozpočtu za ok 2021 

e) Zprávu OKRR 

f) Termín okresního kola PS 4. června, místo konání Němčovice, současně 

proběhne i soutěž dorostu 

g) Občerstvení na okresní kolo PS ve výši 80,- Kč na osobu 

h) Zakoupení brašny na nářadí v hodnotě cca 600 Kč 

i) Návrh na udělení titulu ZH pro Ing .Klímu – SDH Prašný Újezd 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

 

III. UKLÁDÁ 

- Úkol č. 1/2022 – zajistit technickou četu na okresní kolo soutěže v PS 

                                                                       Zodpovídá: okrsek č. 5 

- Úkol č. 2/2022 – zajistit postavení a vyměření trati v Němčovicích 

-                                                                        Zodpovídá: J. Pecháček 

- Úkol č. 3/2022 – zajistit obsazení soutěže dorostu 4.6.2022 

                                                                       Zodpovídá: J. Baslová 

- Úkol č. 4/22 – do konce měsíce května odzkoušení časomíry 

                                                                       Zodpovídá: 

- Úkol č. 5/2022 – zajistit náhradní obsluhu časomíry a ozvučení 

                                                                        Zodpovídají: členové VV 

 

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

jednání ukončil.  

 

 

 

     Zapsal:                         Věra Sedláčková 

     Ověřovatelé zápisu:     Václav Bufka, Karel Benda 


