
ZÁPIS 5/2022 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 15. 6. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 12 členů výkonného výboru 

Omluveni:    L. Král, M. Sýkora, V. Strejc, V. Bufka (neomluven) 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

 

2. Kontrola usnesení 
 Úkol č. 6/22 –  zajistit dne 3. 6. 2022 přepravu překážek do Němčovic – úkol splněn 

 Úkol č. 7/22 – zajistit poháry a medaile na okresní kolo Plamen             - úkol splněn 

 

3. Čerpání rozpočtu za leden – květen – informovala Věra Sedláčková: 

Příjmy tvoří hlavně členské příspěvky (uhradily všechny sbory) a průběžně nabíhá 

provize HVP. Dotace dosud na účet nepřišly žádné, u dotací NSA PS a Plamen 

neznáme ani výši pro letošní rok, rovněž tak u dotace Pk. 

Výdaje – vlastní náklady k dotacím NSA PS a Plamen nejsou uváděny pod řádkou 

výdajů z dotací, jako dříve, ale v příslušné odborné radě (vl. náklady Plamen v ORM, 

vl. náklady PS v ORR, protože v dotacích NSA nejsou požadovány vlastní náklady.  

Výdaje jsou v souladu s plánem, pouze budou překročeny výdaje na soutěže MH – 

plán rozpočtu se zpracovává v období říjen – listopad, aby byl předložen ke schválení 

shromáždění zástupců sborů vc měsíci listopadu, a plán ORM, který uvádí kromě 

okresních kol Plamen ještě 4 soutěže MH, byl předložen později. Plánovaná částka na 

soutěže MH ve výši 11.000 Kč bude překročena o výdaje na požární útoky MH.  

Dále Věra Sedláčková předložila plán výdajů výhledově na příští roky – byl 

zpracován z důvodu vysokého navýšení odvodů na SH ČMS a zároveň s tím stále se 

snižující dotace, v roce 2022 např. zrušena dotace na mzdy a snížena dotace MŠMT 

provoz.  

V plánu jsou započítány jednak zvýšené odvody na SH ČMS, dále zvýšení plateb za 

energie, zvýšení nájmu kanceláře z důvodu inflace, vyšší vlastní náklady na okresní 

soutěže (dražší strava atd.), a podstatné zvýšení je na soutěže MH.  

K návrhu následovala krátká diskuse, byl upraven navržený výdaj na cestovné na 

15.000 Kč z důvodu zdražování pohonných hmot. 

Plán byl přítomnými schválen. 

 

4. Zprávy z  odborných rad – ORM: 

Jarmila Baslová hodnotila okresní kolo hry Plamen v Dobřívě – soutěž dobře 

zajištěna, dobrá organizace i dobrá práce technické čety.  

J. Baslová předložila výsledky soutěže v kategorii mladší i starší, vítězem soutěže se 

stal v obou kategoriích SDH Osek, krajského kola se zúčastnil SDH Osek v kategorii 

starší. Dále J. Baslová předložila usnesení ORM - návrh rozdělení dotace na VA.  

Rozdělení dotací na VA bylo schváleno. 
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Zhodnocení okresního kola soutěže v PS –Miroslav Frost:  

Soutěž byla technicky i organizačně velice dobře zajištěná, disciplíny plynule 

navazovaly, velice dobrá práce technické čety. Soutěž proběhla velice uspokojivě i bez 

přítomnosti vedoucího ORR, který oznámil svůj záměr odstoupit z funkce.  

Zajištění stravy – po diskusi se zajišťovatelem byly účtovány pouze odebrané obědy, 

ne celkový počet objednaných obědů - počet přítomných nejde nikdy dopředu přesně 

stanovit.  

Miroslav Frost poděkoval okrsku č. 5 za dobrou organizaci soutěže, hlavnímu 

rozhodčímu Ladislavu Drobičkovi, štábu rozhodčích a technické četě,  poděkování 

patří i sčítací komisi – Jarmile Baslové ml.. 

Po skončení soutěže odvezla technická četa materiál zpět na OSH a do skladu 

Mirošov.  

 

5. Diskuse: 

- L. Drobička – na soutěže je třeba zajistit profesionálního zdravotníka, je možné 

se domluvit s HZS na zajištění této služby. Při těžších úrazech je to nutné. 

- M. Frost předložil návrhy na vyznamenání pro  Ladislava Drobičku, SDH Mýto - 

medaile ZMZ a pro Michala Laubera, SDH Vranovice -  ČU SH ČMS a Radka 

Frantu - SDH Kříče ČU SH ČMS.  Návrhy byly schváleny.  

o Dále proběhla diskuse ohledně vyúčtovávání cestovních náhrad – 

doposud bylo postupováno podle vnitřní směrnice č. 1/2010, kde je 

stanoveno 3,- Kč/km. Vzhledem k prudkému nárůstu cen pohonných hmot 

bylo rozhodnuto, že při vyúčtování cestovních náhrad bude postupováno 

podle platné směrnice SH ČMS, kde je s vyššími cenami PHM počítáno.  

 

6. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 15. 6. 2022 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

                 - zprávy z odborných rad 

                 - zhodnocení okresního kola soutěže v PS a okresního kola hry Plamen 

 

II. SCHVALUJE 

                       - zprávu o čerpání rozpočtu za leden – květen 2022 

                 - rámcový návrh příjmů a výdajů do příštích let 

                 - při okresních kolech soutěží zajišťovat zdravotníka z HZS Rokycany 

                 - cestovní náhrady podle platné směrnice SH ČMS 

                 - návrhy na vyznamenání pro Michala Laubra, Ladislava Drobičku a 

                   Radka Frantu 

                  -rozdělení dotace na VA dle návrhu ORM 

 

III. UKLÁDÁ 

                 - úkol č. 8/2022 – vyřešit navýšení odvodů na OSH 

 

7. Závěr jednání provedl starosta M.Frost, který poděkoval přítomným za účast a 

jednání ukončil.  

 

      Zapsal:                        Věra Sedláčková 

     Ověřovatelé zápisu:    Vladimír Sazima, Miloš Svoboda 



                                                                              

 

 

 

 


