
ZÁPIS 2/2022 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 9. 3. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 11 členů výkonného výboru 

Omluveni:    L. Drobička, L. Král, M. Lauber, V. Bufka 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek. Dále poblahopřál k jubileím a předal 

dary V. Sedláčkové a Ing. Karlu Dlouhému.  

  

 

2. Dle usnesení z VV 1/22 jsou zvoleni jako stálý zapisovatel Věra Sedláčková a stálí 

ověřovatelé zápisu Miloš Svoboda a Vladimír Sazima. 

 

3. Kontrola usnesení: 

 

- úkol č. 1/2022 – zajistit tech. četu na okresní kolo PS                          úkol trvá 

- úkol č. 2/2022 - zajistit postavení a vyměření trati v Němčovicích       úkol trvá 

- úkol č. 3/2022 - zajistit obsazení soutěže dorostu 4.6.2022                   úkol trvá 

- úkol č. 4/2022 – zajistit odzkoušení časomíry                                       úkol splněn 

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

Obsluha ozvučení - zpravidla zajišťuje M. Štědrý, obsluha časomíry – musí se 

vyřešit do konce měsíce května 

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – únor – informovala Věra Sedláčková: 

Seznámila s příjmy – tj. členské příspěvky a provize HVP a s výdaji – byl uhrazen 

poplatek za zpracování účetnictví, zakoupeny tiskopisy na blahopřání členům sborů, 

jsou průběžně hrazeny faktury za energie a nájem.  

Navýšení výdajů v tomto roce bude z důvodu zvýšení mzdy zaměstnance, která byla 

po upozornění ze SH ČMS upravena dle nařízení vlády, a dále se předpokládá zvýšení 

plateb za energie. Bude záležet i na tom, v jaké výši nám budou přiděleny dotace, 

zejména z MŠMT na provoz. Dotace Pk – pokud to umožní dotační smlouva, hradily 

by se dvě akce MH (noční soutěž a požární útoky) z této dotace, jinak by musely být 

financovány z vlastních zdrojů, což by byl v současné situaci problém. 

 

5. Zprávy z odborných rad: 

ORP – Marek Sýkora: v měsíci březnu proběhne vyhodnocení výkresů – soutěž PO 

očima dětí, čeká se ještě na výkresy z některých škol. Soutěž letos není organizována 

HZS Rokycany, účast škol bude nižší.  

 

 

 

 

 

 

 



Str. 2 

 

ORM – Jarmila Baslová:  

12. 4. proběhne ve Volduchách soutěž v pexesu, odborkách ( velitel, strojník, 

kronikář, preventista) a ve vázání  uzlů. Je přihlášené cca 180 soutěžících.  OZ soutěže 

je zpracováno.  

9. 4. se uskuteční ve Stupně noční soutěž MH, OZ je zpracováno a s chváleno. 

Občerstvení – opékaní uzenina, je třeba zajistit dřevo, opékačky vlastní.  

Bude zajištěna signalizace při příjezdu – baterky, terčíky. 

 

6. Příprava okresního kola PS: 

Okresní kolo se bude konat 4. 6. v Němčovicích, před soutěží proběhne jednání se 

SDH Němčovice na místě soutěže. Na technickou četu je třeba cca 5 – 7 osob. 

Zajištění vody – cisterna SDH Němčovice. 

 

7. Návrhy na vyznamenání: 

Miroslav Frost předložil výkonnému výboru ke schválení návrhy sborů na 

vyznamenání svých členů: SDH Kříše,  Němčovice , Raková. Návrhy byly schváleny. 

Dále navrhl za VV udělit ČU SH ČMS Václavu Bufkovi – SDH Hrádek  a Michalu 

Laubrovi – SDH Vranovice. Rovněž tyto návrhy byly schváleny. 

Z návrhů na vyznamenání od sborů bylo zjištěno, že některé sbory nemají razítka 

v takové podobě, jak ukládá organizační řád SH ČMS.  

Sbory budou upozorněny na to, jak mají razítka vypadat.  

 

8. Diskuse, různé: 

- Jan Pecháček – v současné době je evidováno 21 rozhodčích. Platnost školení,  

- která končila v roce 2020,  byla  z důvodu covidu  prodloužena.  

Přezkoušení mělo dělat 19 rozhodčích, dostavilo se jich pouze 13. Školení 

proběhlo úspěšně. 

- Miroslav Frost informoval o poděkování sborům a obcím, které pomáhaly při 

zajišťování soutěží a akcí OSH. 

- Vladislav Strejc podal informaci z jednání VV KSH: 

Pomoc dobrovolníků v nemocnicích při covidu, výše dotací z Pk pro HZS, převod 

sbírky v Chotěšově bezplatným převodem na PM. 

- Diskuse o zajišťování obsluhy časomíry – je možnost zapůjčit časomíru za 

určitou úhradu, podmínkou je však i zajištění obsluhy.  

- Jarmila Baslová – pokud vypomůžou rozhodčí PS na akcích mladých hasičů 

v měsíci květnu, mohou zase rozhodčí MH obsadit soutěže dospělých.  

- Jan Pecháček – předá seznam rozhodčích včetně kontaktů. Je toho názoru, že 

zajištění rozhodčích na soutěže je věcí ORR.  

- Miroslav Frost – mám 4 náměstky – M. Svoboda má na starosti ORM, L, Král 

ORP, L, Drobička a J. Pecháček jsou volní, měli by se mezi sebou domluvit, kdo 

bude zaštiťovat ORR OSH. 

Rozlosování soutěže se provádí na OSH, většinou se ale musí upravovat zadání při 

změně soutěžících. 

- J. Pecháček - zapisovatel na soutěžích, který je členem štábu, musí znát pravidla 

PS, nejvhodnější by bylo, kdyby to byl rozhodčí. Jako náčelník štábu byl navržen 

Pavel Konigsmark, SDH Holoubkov.  
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9. Usnesení: 

VV OSH Rokycany dne 9. 3. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – únor 2022 

b) Návrhy na vyznamenání dle bodu 7) tohoto zápisu 

c) Pavla Konigsmarka – SDH Holoubkov – jako náčelníka štábu soutěže v PS 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

b) Informaci z jednání VVKSH 

c) Poděkování sborům a obcím, které pomáhaly při zajišťování soutěží 

 

III. UKLÁDÁ 

Trvají úkoly z předchozího jednání (kromě odzkoušení časomíry – splněno). 

 

-      úkol č. 6/2022- ustanovit, který z náměstků starosty OSH bude zaštiťovat ORR 

                                                                    Termín: do 31.5.2022 
 

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

jednání ukonči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                      Věra Sedláčková 

 

Ověřovatelé zápisu: Miloš Svoboda 

                                   Vladimír Sazima 

 

 

             

 


