
 

ZÁPIS 3/2021 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 8. 9. 2021 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 8 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 M. Svoboda, J. Baslová 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 2/2021 – zajistit rozhodčí na KK PS v Klatovech – nesplněno, nebyl 

                                                                 dodržen stanovený počet rozhodčích    

 

4. Čerpání rozpočtu za leden – srpen 2021 – informovala Věra Sedláčková: 

Výdaje rozpočtu nejsou překračovány, platby probíhají v souladu s plánem. 

Příjmy – plán příjmů byl stanoven dle skutečnosti předchozího roku, bylo nám však 

přiděleno na dotacích o 27 tis. Kč méně. Je bezpodmínečně nutné navýšení členských 

příspěvků, což bylo původně plánováno již od letošního roku. Z důvodu covidových 

opatření se však nemohlo konat shromáždění představitelů sborů, které musí tuto 

úpravu schválit.  

Čerpání rozpočtu bylo přítomnými schváleno. 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 – Věra Sedláčková: 

Vzhledem ke snižování dotací a k úhradě nájmu a energií v novém sídle OSH bl 

vyčíslen   při sestavování rozpočtu  schodek 70 tis. Kč. V Sedláčková uvedla příjmy 

OSH, což jsou členské příspěvky a provize HVP, a výdaje OSH, rozdělené do dvou 

oblastí: jednak výdaje z dotací – jsou totožné s dotačními příjmy a musí se k nim 

přidat 30% z vlastních zdrojů (kromě sportu), a jednak – a to zejména – výdaje, 

hrazené z peněz OSH, na ty se žádné dotace nevztahují (odvody členských příspěvků, 

pojištění, poplatky za zpracování úččetnictví, větší část mzdy pracovnice sekretariátu, 

blahopřání k jubileím hasičů, cestovné apod.) Tyto výdaje jsou o 70 tis. Kč vyšší, než 

jsou příjmy OSH.  

Navíc je třeba v příštích letech počítat se zvyšováním cen energií.  

            Z těchto důvodů je bezpodmínečně nutné zvýšení členských příspěvků, jak bylo  

            uvedeno v předchozím bodě.  

            S návrhem rozpočtu na rok 2022 přítomní souhlasili. 

 

6. Příprava shromáždění představitelů sborů: 

Původně plánovaný termín byl přesunut na 16. října z důvodu zajištění prostor pro 

shromáždění ve Strašicích – hotel Pošta.  

Dojezd na shromáždění v 8.30 hodin, zahájen í v 9.00 hodin.  

Miloš Svoboda přečetl návrh programu na shromáždění, následovala krátká diskuse ke 

znění programu, do kterého musí být začleněna i úprava členských příspěvků. Návrh 

programu byl přítomnými schválen, program jednání bude součástí pozvánky.  
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7. Zprávy ze soutěží a oslav: 

- M. Frost se zúčastnil oslav 120 let výročí SDH Hrádek, 85 let výročí SDH 

Kornatice, oslavy 140 let výročí SDH Zbiroh – oslavy na dobré úrovni, hodnotný 

program. Dále 19. 6. otevření hasičské zbrojnice v Rakové. Ve sboru začali 

pracovat s mladými hasiči, byla přislíbena pomoc od OSH.  

- 5. 6. proběhlo krajské kolo Plamen ve Stodě – za okres Rokycany se zúčastnil 

SDH Kařez.  

Krajské kol požárního sportu proběhlo 26.  6. v Klatovech 

Krajské kolo dorost proběhlo 19. 6. v Tachově.  

- Jarmila Baslová se zúčastnila soutěže O pohár Fr. Purkarta v Příkosicích – kvalitně 

zajištěná soutěž. Celý okrsek pracuje velice dobře. 

Dále J. Baslová pozvala přítomné na slavnostní otevření hasičské zbrojnice ve 

Volduchách dne 2. října.  

 

8. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 8. 9. 2021 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) Ověřovatele zápisu Miloše svobodu a Jarmilu Baslovou 

c) Zprávu o čerpání rozpočtu za leden – srpen 2021 

d) Návrh rozpočtu na rok 2022 

e) Termín shromáždění představitelů sborů 16. října, místo konání hotel Pošta 

Strašice 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

-zprávy ze soutěží a oslav 

 

III. UKLÁDÁ 

-úkol č. 3/2021 – zdárně zajistit shromáždění představitelů sborů dne 16. října  

                                                   Zodpovídá: starosta OSH + výkonný výbor 

 

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

jednání ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                           Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:      Miloš Svoboda 

                                        Jarmila Baslová 

 

 


