
 

ZÁPIS 2/2021 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. 6. 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 Miloš Svoboda, Karel Benda 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 1/2021 – zajistit okresní kolo PS v Nevidě -                             úkol trvá 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – květen 2021 – 
V. Sedláčková informovala mimo jiné o výši přidělených dotací -  oproti loňskému 

roku obdrželo OSH o 27 tis. Kč méně (to znamená, že v rozpočtu bylo počítáno 

s částkou o 27 tis. Kč vyšší, protože plán se sestavuje dle skutečnosti předchozího 

roku). A plánovaný schodek rozpočtu je 37.600 Kč, s nižšími dotacemi je to celkem  

64.600 Kč. V tom případě již nebude stačit zvýšení členských příspěvků o 20 Kč.  

            Přítomní se shodli na navýšení o 50,- Kč, v neposlední řadě i z toho důvodu, že  

            naposledy byly členské příspěvky zvyšovány před 11 lety a je třeba brát v úvahu  

           každoroční zvyšování cen energií.  

 

5. Okresní kolo soutěže v PS 13. června v Nevidě -  upřesňovaly se podrobnosti 

soutěže, organizační zabezpečení bylo zpracováno na letošní podmínky soutěže.   

Do soutěže se přihlásilo 5 družstev mužů a 5 družstev žen. 

Začátek soutěže je ve 13.00 hodin. 

 

6. Diskuse, různé: 

- M. Frost – informace ze shromáždění starostů OSH 28. 5. 2021 v Přibyslavi. Na 

starostku SH ČMS kandiduje Monika Němečková, bude zvoleno 6 náměstků, je 14 

kandidátů.  

9. července se koná VI. Sjezd SH ČMS (Brno) 

- V. Bufka informoval o jednání odborné rady represe dne 26. 5.  

- KK Plamen – koná se 16. 6. ve Stodě, účast za okres Rokycany  SDH Kařez. 

V rozpočtu je počítáno s tím, že družstva, která se zúčastní krajských kol soutěží, 

obdrží 1.000 Kč. 

- Informace z krajského kola soutěže PO očima dětí -  soutěžící děti z okresu 

Rokycany se umístily na 2. a 3. místech 

- V. Bufka informoval op konání KORR KSH dne 10. 6. 2021, p. Bufka se 

z pracovních důvodů nemůže zúčastnit.. Je požadavek na 6 rozhodčích za okres 

Rokycany na KK PS v Klatovech dne 26. června. Dále hovořil o dotacích od 

obecního úřadu Hrádek – dotace na činnost sboru. Poděkoval Karlu Bendovi za 

pomoc při zabezpečování okresního kola PS. 

- M. Frost předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Hrádek a SDH Zbiroh -

návrhy byly schváleny. 
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- M. Frost rovněž předložil žádost SDH Nevid o poháry z dotace Pk - žádost 

schválena, dále byly schváleny žádosti SDH Mirošov, Dobřív, Raková, 

Cheznovice. 

- Jarmila Baslová – při okresním kole PS v Nevidě se bude konat školení vedoucích 

MH, strava bude účtována zvlášť. 

- Bylo dohodnuto, že další jednání výkonného výboru se uskuteční 8. září, 

shromáždění představitelů sborů bude 2. října 2021 

- J. Baslová dále informovala:  

11. 9. se koná okresní kolo Plamen, místo konání Kamenný Újezd 

16. října se koná Plamen – ZPV, místo konání Volduchy 

18. září – oslavy 130 let SDH Volduchy 

 

7. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 9. 6. 2021 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) ověřovatele zápisu 

c) čerpání rozpočtu za leden – květen 2021 

d) návrhy na vyznamenání členů SDH Hrádek a Zbiroh 

e) žádost SDH Nevid, Mirošov, Dobřív, Raková, Cheznovice – zakoupení 

předmětů a vybavení z dotace Pk 

f) další jednání VV dne 8. září 2021 

      

       II .            BERE NA VĚDOMÍ: 

                        -informace ze shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 28.5. 2021 

                        - informace o vyhodnocení soutěže PO očima dětí 

                        - informaci o školeních vedoucích MH 13. 6. v Nevidě 

 

II. UKLÁDÁ 

-úkol č. 2/2021 – zajistit 6 rozhodčích na krajské kolo PS 26. 6. v Klatovech 

                                                 Zodpovídá: J. Pecháček, ved. sekce  rozhodčích 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

   

Zapsal:                        Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:     Miloš Svoboda, Karel Benda 

 

 

 

 



 


