
ZÁPIS 3/2022 

 

 

 

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany dne 6. 4. 2022 

 

Přítomni:      dle prezenční listiny 10 členů výkonného výboru 

Omluveni:    L. Drobička, , V. Bufka, M. Svoboda, V. Sazima, M. Štědrý, K. Dlouhý 

 

 

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

s programem. K programu nebylo připomínek.  

 

2. 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 

 

K plnění stanovených úkolů následovala diskuse: 

Je třeba zajistit stálou obsluhu časomíry, potom by se mohla pronajímat za úhradu na 

krajská kola soutěží.  

Starosta připomněl, že je třeba uskutečnit schůzku v Němčovicích před pořádáním 

okresního kola soutěže v PS.  

Následovala diskuse k přepravě domečku a kladiny – při přepravě bude požádán o 

pomoc HZS Rokycany. Soutěž proběhne na dvě startovní dráhy, tudíž jsou třeba dvoje 

překážky.  

Jednání se SDH Němčovice se zúčastní M. Frost, M .Lauber, L.Drobička. 

 

3. Čerpání rozpočtu za leden – březen 2022 – informovala V. Sedláčková: 

Dosud neznáme výši dotací na letošní rok, ani z MV a MŠMT, ani dotací z Pk.  

V příjmech za leden – březen jsou členské příspěvky, provize HVP a příjmy z prodeje 

hasičského zboží.  

Výdaje – byl uhrazen odvod členských příspěvků, poplatek za zpracování účetnictví a 

mezd a dále jsou průběžně propláceny faktury za nájem, energie a režii OSH. 

Věra Sedláčková předložila i zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2023, kde je počítáno 

s vyšším odvodem členských příspěvků na SH ČMS, což bude řešeno na shromáždění 

starostů OSH, které proběhne v tomto týdnu. OSH by se dostalo do hlubokého 

minusu, který by se musel řešit zvýšením členských příspěvků od sborů. Vzhledem 

k tomu, že členské příspěvky se zvyšovaly v loňském roce, byl by to značný problém. 

 

4. Zprávy z odborných rad: 

- ORM – Jarmila Baslová: tuto sobotu proběhne ve Stupně noční soutěž MH, ORM 

schválila, že stravu (uzeniny na opékání) na soutěž si budou hradit sbory samy. 

12. března proběhla soutěž v pexesu, vázání uzlů a odborkách, přítomno cca 65 

účastníků. Bude předáno poděkování OÚ Volduchy za pronájem sálu pro soutěž a 

za umožnění pořádání soutěže.  

J. Baslová podala informace ze školení vedoucích MH v Přibyslavi.  
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Na jednání ORM bylo dohodnuto, že vítězové okresního kola hry Plamen ze 

zúčastní krajského kola Plamen. 

 

- Rada ochrany obyvatelstva – v. Strejc: Krajské sdružení Praha uzavřelo smlouvu 

s městským sdružením, takže se stali součástí IZS. Na 7. 4. svolána krajská odb. 

rada OO, kde se bude o této záležitosti jednat.  

- 6. ledna oslovil V. strejc 9 SDH, které mají co do činění s ochranou obyvatel, 

neodpověděl nikdo. 20. února byla výzva urgována, reagovaly 3 sbory.  

- Dále byly osloveny sbory, kde působí technik OO, nebyla odezva. V. Strejc 

konstatoval, že komunikace funguje minimálně. Je třeba domluvit se sbory způsob, 

jakým způsobem bude fungovat ochrana obyvatelstva, případně se souhlasem 

výkonného výboru ustavit okresní radu OO.  

- M. Frost – se strany OSH není problém.  

 

- ORP –Marek Sýkora: byly vyhodnoceny výkresy v soutěži PO očima dětí, 

účastnilo se celkem 5 škol. Vyhodnocené výkresy budou poslány do krajského 

kola soutěže. M. Sýkora navrhl přítomným aby si zbylé výkresy rozebrali a 

zveřejňovali je formou výstavek na hasičských akcích. Výsledky soutěže budou 

zveřejněny v Rokycanském Deníku, vítězné práce by mohly být zveřejněny i na 

stránkách OSH.  

 

 

5. Diskuse: 

- M. Frost přečetl dopis od Václava Bufky – z rodinných důvodů chce skončit ve 

funkci vedoucího ORR 

- Karel Benda – je třeba upřesnit termín schůzky v Němčovicích, bylo navržen 22. 

dubna v 18.00 hodin na hřišti Němčovice, přítomní souhlasili. Termín bude 

oznámen p. Bufkovi a p. Drobičkovi, kteří se musí schůzky rovněž zúčastnit.  

- M. Fost hovořil o tom, že některý z náměstků musí zaštiťovat odbornou radu 

represe. J. Pecháček – tuto funkci má Ladislav Drobička, M.Frost připomněl, že 

musí být jmenován výkonným výborem.  

Dále je nutné zajistit náhradu za vedoucího ORR Václava Bufku.  
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6. Usnesení 

Jednání VV OSH Rokycany dne 6. 4. 2022 

 

I. SCHVALUJE 

a) Čerpání rozpočtu za leden – březen 2022 

b) Termín schůzky v SDH Němčovice 22. 4. 2022 od 18.00 hodin, 

Informovat Václava Bufku a Ladislava Drobičku 

 

         II           BERE NA VĚDOMÍ 

a) Zprávy z odborných rad 

b) Dopis V. Bufky – ukončení činnosti ve funkci vedoucího ORR z rodinných 

důvodů 

        

JMENUJE 

-       pro zaštiťování odborné rady represe náměstka starosty OSH Ladislava 

      Drobičku, SDH Mýto 

II. UKLÁDÁ 

-      trvají úkoly z předchozích jednání 

 

 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapsal:                       Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:  Vladimír Sazima, Miloš Svoboda 

 

 

 


