VÝKONNÝ VÝBOR
ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2015

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Informace z V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích
Zpráva o hospodaření
Projednání výsledku kontroly placení příspěvků a návrhu řešení
Plán činnosti do konce roku 2015
Různé
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
-

-

Představitele sborů přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk, byl přivítán také
starosta KSH Středočeského kraje p. Oldřich Lacina.
pan Ledvinka informoval přítomné o činnosti kanceláře za uplynulé období – nákup tiskárny,
nový nábytek do kanceláře – cena 35 300,--. Dle potřeby bude ještě dokoupeno (skříně,
poličky)
domluvena spolupráce s firmou Knězek s. r. o. – poskytnuty prostory pro prezentaci
hasičského zboží v prostorách kanceláře. Prostor poskytnut na základě smlouvy o spolupráci,
bude poskytnuta materiální podpora.

2. Informace z V. sjezdu SH ČMS v Pardubicích
-

p. Schuh seznámil přítomné s obsahem jednání, které se konalo dne 5. 7. 2015
vystoupili zde členové vlády, p. Sobotka informoval o podpoře hasičů, mělo by být poskytnuto
více finančních prostředků pro SDH a výjezdové jednotky
byla provedena volba starosty SH ČMS – zvolen p. Richter, volba proběhla na tři kola
byly k dispozici propagační materiály, informace o technice
zajímavý doprovodný a kulturní program po dobu konání akce

3. Zpráva o hospodaření
-

p. Melč informoval o stavu finančních prostředků na bankovním účtu a v pokladně – zpráva
doložena k zápisu. Stav účtu k 9. 9. 2015 je Kč 152 792,--, stav pokladny je Kč 24 834,--.

4. Projednání výsledku kontroly placení příspěvků a návrhu řešení
-

-

-

-

-

P. Melč informoval o zasedání revizní rady dne 7. 9. 2015 – proveden audit placení členských
příspěvků. Z auditu vyplynulo, že neplatí příspěvky řádně všechny sbory. Dále byly zjištěny
nedostatky v evidenci členských příspěvků za bývalého vedení OSH. V porovnání s evidencí
jednotlivých SDH bylo zjištěno, že nebyly zaneseny do účetnictví všechny doklady související
s výběrem příspěvků. Byl zjištěn schodek ve výši Kč 40 600,--.
Ke zjištěnému schodku se vyjádřil p. Kejla – omluvil se za tento nedostatek v evidenci,
zavázal se uhradit dlužnou částku do 31. 10. 2015 dle následné dohody s p. Ledvinkou – zda
na účet nebo v hotovosti do pokladny. P. Kessler, který byl v minulosti pracovníkem
kanceláře byl omluven ze zdravotních důvodů. Ústně podal rezignaci na svoji funkci náměstka
OSH dne 14. 9. 2015 panu starostovi.
P. Čečrdlová podala návrh na vyloučení funkce členů výkonného výboru pro p. Kejlu a p.
Kesslera
Diskuse na toto téma – zda zbavit oba členy funkce ve VV, p. Lacina informoval zkušenosti
z jiných okresů, doporučil zbavení funkce ve výkonném výboru, dle Stanov. Zároveň vyjádřil
uspokojení z reakce obou pánů za bezproblémové vyřešení vzniklého stavu.
P. Ledvinka dal hlasovat pro zbavení funkce p. Kesslera Josefa z výkonného výboru – pro
vyloučení 8 hlasů, proti 3 hlasy, 1 hlas se zdržel. Výkonný výbor byl usnášení schopný.
P. Kejla Štěpán rezignoval na post člena výkonného výboru
P. Ledvinka – návrh na placení členských příspěvků – převodem na bankovní účet, vždy
nejpozději do 28. 2. příslušného roku. Návrh bude přednesen na shromáždění představitelů
v Lužné dne 24. 9. 2015.
P. Melč dále informoval o plánovaných inventurách, podrobně rozepsáno v zápisu OKRR ze
dne 7. 9. 2015

5. Plán činnosti do konce r. 2015
-

-

-

P. Čečrdlová – 10. 10. Kolešovice – I. Kolo Hry Plamen, účast přípravka, MH a dorost
19. 11. Kolešovice – aktiv Zasloužilých hasičů – připraven program, občerstvení – vše v rámci
oslav 70. Výročí založení českého SDH v Kolešovicích, občerstvení bude hrazeno z peněžních
prostředků OSH – jednohlasně schváleno
14. – 15. 11. – školení vedoucích mládeže, Hotel Ludmila v Roztokách, plánovaná účast 50
lidí – hrazeno z dotace MŠMT + doplatek jednotlivých účastníků Kč 100,-- na den/osoba
21. 9. – porada vedoucích mládeže na HZS Rakovník, projednání I. kola Plamen
28. 11. – Hasičská zábava, Dům Osvěty Rakovník, na klíč připraví KC Rakovník, byla
poskytnuta dotace Středočeského kraje, vstupné Kč 100,-- - mělo by pokrýt veškeré vzniklé
náklady
24. 9. – Shromáždění představitelů Lužná, v 17. 00 hodin

6. Různé
-

P. Lacina – informoval, že postupně navštěvuje jednotlivé okresy, informoval o práci KSH (již
2x VV KSH – naposledy Kladno, prohlídka HZS, setkání s p. Svatošem, upevnění spolupráce)
Informoval o jednání s krajským úřadem o dotacích, zatím přislíbeno cca 50 000,-- na OSH,
bude další jednání o navýšení částky
Informace o vydání II. dílu Kroniky hasičstva

-

-

-

-

Zhodnotil soutěž v požárním sportu Nymburk – kritika na některé okresy – nevyslaly žádné
družstvo, kritika povrchu drah – do 30. 9. každé OSH musí předložit návrh a rozpočet, kde by
bylo možno tuto soutěž pořádat
Zhodnotil Krajské kolo Hry Plamen – Kolín, vynikající příprava i průběh, nádherný stadion
Setkání Zasloužilých hasičů – Dobrovice, dobrá účast, připraven program, občerstvení
Návrhy na vyznamenání z krajského sdružení – podávat až tři měsíce předem, dlouhý
schvalovací proces, řádně vyplnit žádost, včetně odůvodnění, cena cca Kč 300,-Nová medaile krajského sdružení – bude moci být udělena hasičům, kteří nesplňují
posloupnost ocenění dle předpisů (nedochovaná evidence,…)
V přípravě KORM – setkání přípravek na krajské úrovni
TFA soutěž v r. 2016 – měla by být postupová do republikového kola
Podal návrh na změnu zastoupení ve KVV – místo p. Hegra by měl být členem p. Ledvinka
(obvykle bývá starosta OSH - dle Stanov), návrh k hlasování dal p. Schuh: pro 11 hlasů, proti
0 hlasů, zdržel se 1 hlas – návrh byl přijat. P. Lacina projedná tuto změnu na krajském
shromáždění představitelů.
P. Dvořák – pozvání na 29. Ročník Memoriálu v Chrášťanech, konaný dne 26. 9. 2015
Informoval o jednání krajské rady velitelů ze dne 25. 8. 2015 – zhodnocení krajského kola
v požárním sportu, informace o konání republikového kola r. 2016 – až v srpnu, více času pro
uspořádání okresních kol, včas sjednat hřiště na Zátiší
Připomínka k SDH Kněževes – neinformují o konaných akcích, např. TFA
Školení rozhodčích požárního sportu – plánováno na březen 2016

7. Diskuse
-

-

-

P. Karban – upozornil, že by OSH mělo poděkovat sborům, které se účastnili velkého požáru
v Chrášťanech v srpnu t. r., diskuse – mělo by poděkovat spíše město, HZS Rakovník, p.
Čečrdlová - poděkování proběhne ve Zpravodaji 2/2015, dále proběhlo také médii (okresní
noviny Raport, Rakovnický deník)
P. Čečrdlová – info o využití příspěvku pro dorost Lužná – nákup teplákových souprav, účast
na republikovém kole Plamen, obsadili 8. Místo. Dále informace o nových webových
stránkách: www. hasicirakovnik.cz, kde budou uvedeny informace o soutěžích, zápisy,
kontakty,….
P. Ledvinka – na dotaz informoval, že prozatím nebude volen druhý náměstek (na místo p.
Kesslera)

8. Závěr
-

P. Ledvinka poděkoval přítomným za účast a hladký průběh při jednání, popřál šťastnou cestu
domů.

Zasedání VV bylo ukončeno v 20. 00 hodin.

Zapsala: Strouhalová Jana ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Šorsáková Vlasta …………………………………….
Knor Jan……………………………………………..

