
ZÁPIS 8/2022 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 2. 11. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 12 členů výkonného výboru 

Omluveni:    Ing. Dlouhý, V.Sazima, J.Reindl 

 

 

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

K programu nebylo připomínek.  

Miloš Svoboda blahopřál za výkonný výbor M. Frostovi k udělení titulu ZH a k přijetí do 

aktivu ZH OSH Rokycany. 

 

2. Kontrola usnesení: 

              - úkol č. 10/22 - zdárně zajistit soutěže Plamen a ZPV ve Stupě 15.10.2022 - úkol splněn 

 

3. Čerpání rozpočtu za leden - říjen 2022- informovala Věra Sedláčková: 

Příjmy - členské příspěvky budou mírně překročeny, z dotací máme na účtu pouze dotace MV 

provoz, ostatní dotace budou pravděpodobně v druhé polovině měsíce prosince. To je pro 

OSH  problém, protože na účtu nemáme tolik finančních prostředků, abychom zvládli všechny 

platby z vlastních peněz až doté doby (tj. téměř do konce roku), kdy nám naběhnou dotace 

MŠMT a NSA. Opět - jako v předchozích letech - budou muset být některé nákupy z dotací Pk 

uskutečněny až koncem měsíce prosince. 

Výdaje - jsou v souladu s plánem rozpočtu, je překračováno cestovné - několik jednání 

v Přibyslavi, a dále výdaje na provoz OSH z vlastních zdrojů - byly sníženy dotace MŠMT na 

provoz a tím se zvyšuje částka vlastních nákladů.  

 

4. Předpoklad rozpočtu na rok 2023 - V. Sedláčková: 

Návrh rozpočtu na příští rok byl předložen již v měsíci červnu na informativní schůzce se 

starosty sborů, byl upraven pouze o výdaje na MH - zvýšeny o 10 tis. Kč, protože ZPV byl 

oddělen od soutěže Plamen, tudíž na tuto soutěž již nejsou dotace a bude muset být hrazena 

z vlastních zdrojů.  

Z důvodu navýšení členských příspěvků o 100,- Kč ročně předpokládá návrh rozpočtu 

ukončení členství cca 300 členů.  

Věra Sedláčková podrobně vysvětlila položky výdajů, zejména na provoz OSH - vyčíslí se 

všechny roční výdaje na provoz, od nich se odečte předpokládaná částka dotací na provoz a 

zbytek jsou vlastní náklady, které se rozdělí do dotací MŠMT a MV. 

 

5. Zpráva z OKRR - za nepřítomného Ing. Dlouhého informovala členka OKRR Šárka 

Frostová: 

Jednání OKRR proběhlo dne 10. října a bylo kontrolováno účetnictví za období duben - září 

2022. 

Při kontrole pokladny ani bankovního účtu nebyly shledány závady. Vyúčtování dotací stále 

probíhá, bude kontrolováno na dalším jednání OKRR. 

 

6. Zpráv z odborných rad: 

- ORM - Jarmila Baslová - informovala o průběhu ZPV dne 15. října ve Stupně, soutěž 

proběhla bez problémů, všem družstvům byly předány diplomy, proběhla i jedna 

z disciplín jarního kola Plamen - požární dvojice. Je třeba poslat poděkování Obecnímu 

úřadu Kříše a místní organizaci ‚Sokol. 

Miloš Svoboda - organizace soutěže byl velice dobrá, disciplíny probíhaly bez prostojů, 

v poledne již byla soutěž ukončena.  
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7. Do programu schůze VV  bylo zařazeno jednání se zástupci SDH Skořice - starosta sboru 

Lukáš Michálek a  velitel Tomáš Karbulka  kteří se dostavili na jednání s tím, že členové SDH 

Skořice se rozhodli ke zrušení sboru z důvodu navýšení členských příspěvků o 100 Kč ročně. 

Sbor prý nemá z členství u dobrovolných hasičů žádný prospěch a navíc se již podruhé zvyšují 

členské příspěvky. 

Miloš Svoboda - SDH Skořice byl ustaven před 134 lety, mnoho let bez problémů fungoval, 

členové se zapojovali do soutěží, zásahová jednotka sboru vzešla z dobrovolných hasičů. Sbor 

by měl brát ohled i na dlouholetou tradici v obci, kde dobrovolní hasiči fungují už 134 let. 

Není chybou OSH, že si členové nikdy nežádali o zakoupení potřebného vybavení z dotací, ta 

možnost je tady už leta. 

Miroslav Frost -  je možnost zažádat si o zakoupení např. stanu, setů, hadic apod. z dotací Pk, 

sbor si žádnou žádost nikdy nepodal.  

Následovala diskuse s ostatními členy VV, kteří rovněž byli proti zrušení sboru s tak 

dlouholetou tradicí. V každém sboru je období aktivní činnosti a období stagnace, několik 

sborů chtělo již ukončit svoji činnost a potom začalo být opět aktivní, členové SDH Skořice 

nemohou vědět, kdo přijde po nich a bude chtít v činnosti sboru pokračovat.  

Výkonný výbor navrhl zástupcům sboru ještě jednou vše se členy projednat a zvážit, a 

ponechat ve sboru alespoň 10 členů, aby se sbor nerušil.  

 

8. Příprava SPS dne 26. listopadu ve Strašicích: 

Miloš Svoboda přečetl návrh programu shromáždění, program byl schválen.  

Následovala diskuse o občerstvení - členové VV se domnívají, že vzhledem k finanční situaci 

OSH by bylo  podání občerstvení na SPS spíše kritizováno. Bylo rozhodnuto, že pro přítomné 

budou připraveny pouze nealkoholické nápoje.  

 

9. Zpráva ze shromáždění představitelů OSH Pk  27. 10. 2022 v Dobřanech - V.Strejc: 

MŠMT plánuje kontroly dotací z let 2017 - 2022 ve vybraných okresech. 

Dále bylo konstatováno, že OSH Rokycany nemá ve VV KSH své zástupce, a členové z Pk, 

kteří tam jsou, mnohdy nepodporují naše zájmy. Probíral se rozpočet Pk, půjčka z jara 

letošního roku byla vyřízena, řešilo se opoždění dotace Pk. KKRR - inventář z Chotěšova byl 

předán Městskému sdružení hasičů Plzeň. 

Bylo předložen rozpočet a rok 2023 a plán práce na rok 2023. Informace zástupce HVP - 

hospodaření pojišťovny za letošní rok je v plusu. 

Hovořilo se i o odvodech na SH ČMS - z odváděných 50 Kč za člena by mělo jít 5 Kč na 

KSH.  

Informace o splácení dluhu pí Vídršperkové - probíhá dle splátkového kalendáře. 

Krajská kola soutěží - okresy PS a Rokycany nedodaly na soutěže rozhodčí. Trvalé problémy 

se zajišťováním časomíry - okres PJ nestíhá zajistit časomíru, je třeba řešit zajišťování této 

služby. 

Připomínka ke kalendáři soutěží v jednotlivých krajích - přikládají se k dotacím NSA, měly by 

souhlasit s vykazovanými soutěžemi. 

Zde V. Strejc upozornil nato, že pokud jsou v průběhu roku změny termínů v kalendáři 

soutěží, který zveřejňujeme na stránkách OSH, je třeba tyto změny včas nahlásit, aby mohly 

být zveřejňované údaje opraveny.  

 

10. Diskuse: 

- M. Frost - poděkoval členům výkonného výboru, kteří kandidovali ve svých obcích 

v komunálních volbách, je vždy dobré, když mají dobrovolní hasičů své zástupce na 

obecních úřadech.  

- M. Frost předložil návrhy na vyznamenání členů SDH Všenice, návrhy byly přítomnými 

schváleny. 
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11. Usnesení 

Jedná ní VV OSH Rokycany dne 2. 11. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

- Zprávu o čerpání rozpočtu za leden - říjen 2022 

- Návrh rozpočtu na rok 2023 

- Zprávu OKRR 

- Návrh programu na SPS dne 26.11. 2022 ve Strašicích 

- Návrhy na vyznamenání členů SDH Všenice 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

- Zprávu ORM 

- Zprávu ze shromáždění představitelů OSH Pk v Dobřanech 

- Informace zástupců SDH Skořice ohledně plánované likvidace sboru s tím, že 

 

DOPORUČUJE 

 

členům SDH Skořice znovu vše zvážit a rozhodnutí oznámit na OSH do konce roku 2022 

 

III. UKLÁDÁ 

- úkol č. 11/2022 - zdárně zajistit shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů 

-                                dne 26.11. 2022 ve Strašicích 

                                                                                   Zodpovídá: starosta OSH a VV OSH 

 

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

jednání ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                            Věra Sedláčková 

Ověřovatel zápisu:         Miloš Svoboda 

        

 

 

 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  


