MIMOŘÁDNÝ VÝKONNÝ VÝBOR
ZE DNE 26. ČERVNA 2015

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

Zahájení
Schválení medailí a ocenění
Schválení nákupu tiskárny
Informace o postupu na republiku, schválení finanční podpory
Projednání konání Krajské soutěže v PS v r. 2016 na Zátiší v Rakovníku
Diskuse, závěr

1. Zahájení
-

Představitele sborů přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk.

2. Schválení medailí a ocenění
-

p. Ledvinka seznámil přítomné s požadavky SDH Kounov na ocenění členů sboru k
příležitosti konání oslav 140 let založení sboru, dále SDH Chlum, ocenění členů sboru
k příležitosti konání oslav 135 let založení sboru – ocenění jednohlasně schválena.

3. Schválení nákupu tiskárny
-

-

p. Ledvinka požádal členy VV o schválení nákupu nové tiskárny. Stará tiskárna je
nevyhovující, zastaralá, nákup toneru je drahý, oprava se již nevyplatí.
Nabídka od firmy Alteria s. r. o. – multifunkční tiskárna HP LJ Pro 200 Color MFP277dw,
(scanner, tisk, kopírka, fax), vyhovuje požadavkům kanceláře pro tisk běžných dokumentů,
PC zařízení je Kč 9 172,-- včetně montáže, dopravy. Zajištěn servis po dobu záruky od firmy,
i v pozáruční době. Nabídka výhodnějšího nákupu nových tonerů do tiskárny.
Nákup tiskárny byl jednohlasně schválen.

4. Informace o postupu na republiku, schválení finanční podpory
-

-

-

Přednesl p. Vlastimil Schuh – družstvo dorostenci Lužná - 2. místo na krajské soutěži
v Kolíně, bude reprezentovat okres Rakovník na Mistrovství České republiky Hry Plamen a
dorost SH ČMS v požárním sportu, které se koná ve dnech 8. – 13. července 2015 v Praze. Je
to historicky první družstvo na okrese, které postoupilo na republikovou soutěž.
OORM v zastoupení p. Jaroslavy Čečrdlové navrhla finanční podporu ve výši Kč 10 000,--.
SDH Lužná nakoupí za poskytnutý finanční příspěvek pro družstvo teplákové soupravy,
včetně potisku OSH Rakovník.
Návrh finančního příspěvku byl jednohlasně schválen.

5. Projednání konání krajské soutěže v PS v r. 2016 na Zátiší v Rakovníku
-

-

p. Ledvinka Zdeněk – požádal o předběžné schválení konání krajské soutěže v Požárním
sportu v r. 2016 na Zátiší v Rakovníku. Vše ještě v jednání s krajským sdružením, p. Ledvinka
byl osloven při jednání na krajském VV, zda by bylo možno tuto soutěž uspořádat opět
v Rakovníku. Budou poskytnuty finanční prostředky od Středočeského kraje, KSH ČMS, a
dotace z MŠMT. V případě účasti profesionálních hasičů bude i finanční příspěvek od HZS
Středočeského kraje.
Předběžný návrh byl jednohlasně schválen.

6. Diskuse, závěr
-

Webové stránky – poslán kontakt od p. Klátila, v průběhu prázdnin bude domluvena schůzka a
připraveny požadavky pro vytvoření stránek. Zároveň provedena kalkulace za vytvoření, popř.
údržbu a spravování stránek. Stránky by dle plánu měly být vytvořeny v měsíci září – říjnu
2015.

Závěrem poděkoval p. Ledvinka Zdeněk za účast, přítomným popřál hezké prázdniny.
Zasedání VV bylo ukončeno v 19. 00 hodin.

Zapsala: Strouhalová Jana

