
ZÁPIS 6/2022 
 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 7. 9. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 8 členů výkonného výboru 

Omluveni:    L. Král, V. Strejc. L. Drobička, M. Šědrý, J. Pecháček, K. Benda, V. Sazima,  

J.Reindl, R. Franta 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

Přítomní členové výkonného výboru popřáli M. Frostovi k jeho jubileu - dne 28. srpna 

oslavil 70 let věku.  

 

2. Kontrola usnesení 
 - úkol č. 8/2022 – vyřešit navýšení odvodů na OSH - dne 18. 6. proběhla ve 

                              Stupně schůzka Se starosty SDH   - zdůvodnění navýšení  

                              CP, konečný návrh byl  250 Kč na člena a měl by  být schválen  

                               Shromáždění zástupců sborů v listopadu 2022.  

            Obcím, které mají dobrovolné hasiče, byla předána žádost o finanční podporu na 

            činnost OSH. Obec Všenice nabídla zdarma sál na pořádání shromáždění představitelů   

            sborů, obec Přívětice přispěje částkou 5.000 Kč. Bylo schváleno znění odpovědi 

            obecnímu úřadu Přívětice.  

 

3. Čerpání rozpočtu za leden - srpen - informovala Věra Sedláčková: 

Z dotací přišly na účet zatím pouze dotace MV. Dotace MŠMT jsou vypláceny vždy 

v závěru roku a dotace NSA (PS, Plamen) jsou vypláceny po vyúčtování okresních kol 

soutěží, ale dosud nebyla ani podepsána smlouva s NSA a nejsou vyúčtovací tabulky. 

Dotace Pk - rovněž nebyla dosud podepsána smlouva, a přitom se čerpalo již na ceny 

v okresních kolech PS a Plamen a z dotací byly zakoupeny poháry a medaile. Celkem 

jsou to výdaje ve výši cca 60 tis. Kč, které sice přijdou na účet OSH, ale momentálně 

je na účtu cca 40 tis. Kč. V září budou propláceny výdaje na soutěž mladých hasičů 

v PÚ, potřebovali bychom objednat hasičské zboží (medaile, stužky), ale to bude 

raději odloženo do měsíce října.  

Jinak probíhají příjmy i výdaje podle stanoveného plánu rozpočtu.  
 

4. Zprávy z odborných rad: 

- ORP - Mare Sýkora: rada prevence se sejde nyní na podzim. Důležitá práce 

preventistů je propagace hasičské práce, zejména mezi dětmi a jejich případné 

zapojení do hasičské činnosti a následně zájem o práci v hasičských sborech.  

- ORM - Jarmila Baslová: jednání rady proběhlo 5. září, byla dořešena organizace 

PÚ ve Volduchách. ZPV - byly zařazeny i požární dvojice, na jaře bude o tuto 

disciplínu méně. Podzimní ZPV proběhne takto naposledy, podle nových směrnice 

Plamen bude jiné řešení organizace soutěže. Směrnice v tištěné podobě jsou 

objednány a budou předávány na školení vedoucích MH v měsíci listopadu.  

J. Baslová uvedla, že např. ve Volduchách je cca 70 činných dětí, z důvodu 

naplněné kapacity se momentálně nemohou případní mladí zájemci přijímat.  
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5. Návrhy na vyznamenání: 

M. Frost předložil návrh na vyznamenání pro Jiřího Reindla - SDH Dobřív - 

udělení ČU SH ČMS - návrh byl schválen. 
 

6. Diskuse, různé: 

- M. Frost informoval o účasti na soutěži v Příkosicích 

- M. Lauber - účast na Prd Cupu v Bujesilích - dobře připravená soutěž 

- M. Frost - výročí 110. sboru Těně, sice deštivé počasí, ale oslavy pokračovaly 

v místním sále, dobrá organizace 

- M. Svoboda - výročí SDH Plískov - nebyl pozván zástupce OSH. Dále  

M. Svoboda informoval o cvičení okrsku Zbiroh - dálkové předávání vody na 

místní vrch Hlavatice - proběhlo velice úspěšně 

              -   M. Frost - proběhly oslavy 130 let SDH Vejvanov - nebyl pozván zástupce OSH 

              -   na návrh VV OSH  byla schválena a předána SDH Vejvanov medaile Za zásluhy 

 

7. Usnesení: 

Jednání VV OSH dne 7. 9. 2022 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-zprávy z odborných rad 

- informaci oslavách a soutěžích sborů dle bodu 6 tohoto zápisu 
 

II. SCHVALUJE 

-zprávu o čerpání rozpočtu za leden - srpen 2022 

- znění odpovědi obecnímu úřadu Přívětice 

- návrh na udělení ČU SH ČMS Jiřímu Reindlovi - SDH Dobřív 
 

III. UKLÁDÁ 

-úkol č. 9/2022 - zdárně zajistit soutěž Požární útoky Volduchy dne 10.9.  

 

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

jednání ukončil 

        

 

 

 

 

       

 

Zapsal:                            Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:         Miloš Svoboda, Vladimír Sazima 
 
 
 
 
 
  


