ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH RAKOVNÍK
dne 27. 4. 2015, HZS Rakovník
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení jednání provedl starosta OSH Zdeněk Ledvinka. Následovalo
představení členů VV a schválení programu jednání. Odcházející starosta
Štěpán Kejla předal paní Jindřišce Lauberové medaili a poděkování, které
si nemohla osobně převzít na shromáždění delegátů v Malinové.
2. Zpráva ze Shromáždění delegátů, 28. 3. 2015 Malinová (Z. Ledvinka)
a. přítomno 89 delegátů a 38 hostů
b. zvoleno nové vedení a členové VV OSH Rakovník, předseda a
členové OKRR
c. na člena VV KSH zvolen pan Miloslav Hegr
d. do KORV schválen pan Ladislav Dvořák a do KORM paní
Jaroslava Čečrdlová
e. na post starosty SH ČMS podpořen pan Václav Liška
f. zatím účet: 16, 485,- za potraviny, obědy, nájem, květiny
3. Zpráva ze shromáždění delegátů KSH – Středočeský kraj
Srby 18. 4. 2015
a. Zpráva o činnosti krajské organizace (Josef Páv)
i. KSH =12 OSH, 1200 SDH, 53 000 členů
ii. největší OSH Benešov 232 SDH, OSH Příbram 190 SDH,
nejmenší OSH Mělník 55 SDH, OSH Kladno 48 SDH
iii. v kraji pracuje více než 1000 JPO převážně z našich členů;
celorepublikový ples v Benešově; pochvala práce s mládeží v
kraji; kritika nízké aktivity rad prevence v okresech;
iv. Zasloužilí hasiči – k 31. 12. 2014 bylo 157 členů (12 žen),
5. 6. 2014 se uskutečnilo krajské setkání v Mělníku,
v roce 2015 se uskuteční v Mladé Boleslavi
b. zpráva KKRR (Josef Jermář)
i. k 1. 1. 2010 na pokladně 23 270,- a na účtu 451 400,ii. k 15. 4. 2015 na pokladně 8 888,- a na účtu 254 315,-

iii. snížení komentoval snížením výše různých dotací a příspěvků
c. diskuse
i. za VV SH ČMS M. Němečková: 85. let položení základního
kámen Hasičského domu v Praze (ziskové hospodaření,
postupné opravy), zakoupen hotel v Přibyslavi
1. Dotace: MV ročně cca 8 000 000,-, MŠMT
neinvestiční cca 17 000 000,- MŠMT investiční
1 500 000,2. Od 2012 je požární sport součástí Sdružení sportovních
svazů (biatlon, střelci atp.)
3. Pracuje ÚOR hasičských soutěží
4. konají se Univerzita třetího věku, Univerzita
dobrovolného hasiče, Junior Univerzita (ÚHŠ Jánské
Koupele + Ostravská univerzita)
ii. Hasičská vzájemná pojišťovna (Ondráková, Sobota) – díky za
práci, apel na vyšší míru spolupráce s OSH a SDH
iii. Krajský úřad (Navrátil) – dotace na kraj podány, do 26. 5. se
budou kontrolovat, pak bude ustanovena komise a proběhne
výběr; Kniha o historii hasičů Středočeského kraje – bude II.
díl, ale zatím nejsou peníze
d. volby – přítomno celkem 24 delegátů s celkem 70 hlasy + 12 hostů
s hlasem poradním
i. Starosta KSH: Oldřich Lacina
ii. Náměstkové starosty: Ladislav Hložek, Václav Jankovský,
Dana Vilímková
iii. VV KSH: Josef Štětka (BE), Oldřich Zuzka (KL), Kamila
Havlínová (KO), Jaroslav Dušek (KH), Radek Modes (ME),
Martin Král (NB), Markéta Hrušková (PV), Vratislav Horák
(PZ), Miloslav Hegr (RA)
iv. Předseda KKRR – Josef Jermář
v. Členové KKRR – Růžena Maděrová, Vladimír Pruner, Aleš
Znamenáček
vi. Člen do VV SHČMS – Josef Páv (OSH Benešov)

vii. Člen do ÚKRR – Antonín Vovsík (OSH Benešov)
viii. Návrh do ÚORM – Dana Vilímková (OSH Benešov)
ix. Návrh do ÚORVO – Eva Vovsíková (OSH Benešov)
4. Zpráva z republikové porady starostů v Přibyslavi 24. 4. 2015
(Z. Ledvinka, V. Schuh)
a. usnesení na www.dh.cz
b. ze 77 starostů OSH se zúčastnilo 73 (30 nově zvolených) –
představení, focení
c. zpráva o činnosti (Karel Richter)
i. SH ČMS má 348 418 členů (ve věku 6–18 let: 50 248), 7783
SDH, 70 503 členů je zapojeno v 7077 JPO obcí a 144 JPO
podniků (jednotky za 2014 vyjely ke 141 017 zásahům)
d. HVP: na pojistném vybráno v 2014: 519 milionů Kč, pojišťovna
spravuje 150 000 pojistných smluv, zisk za 2014: 9 151 000,e. schváleny dokumenty k V. Sjezdu SH ČMS, který se uskuteční 4. 5. 7. 2015 v Pardubicích – za OSH Rakovník – Zdeněk Ledvinka,
Vlastimil Schuh, Josef Kessler
f. informace k přeregistraci pobočných spolků zákon platí od 1. 1.
2014 čas na přeregistraci je 3 roky – do 30. 6. 2016 se nehradí
žádné registrační poplatky (ty budou dosahovat tisícových hodnot!)
i.

kompletní informace jsou k dispozici na www.justice.cz
1. www.justice.cz → Veřejný rejstřík: do vyhledávání
zadám IČO – zobrazí se mi konkrétní SDH a mohu
zjistit, jak jsme na tom s přeregistrací
2. další důležitá funkce: na www.justice.cz najdeme
úředně uložený originál stanov SHČMS pro jednání s
různými organizacemi (banky, úřady, města, dotace
apod.): stačí ve Veřejném rejstříku zadat IČO SHČMS:
442739 a stanovy najdeme ve Sbírce listin SH ČMS
3. důležitá je příloha č. 6 Organizačního řádu, nová SDH
příloha č. (Organizační řád platný od 29. 1. 2015 na
www.dh.cz)

4. ústředí SHČMS se snaží prosadit SHČMS jako veřejně
prospěšnou organizaci, čímž by byla osvobozena od
placení správních poplatků
5. zkouška průchodnosti systému spolkového soudu – ve
zpracování je první skupina, která doložila dokumenty
v termínu – OSH Rakovník je v této skupině –
vyjádřen dík panu Kesslerovi za zorganizování celé
akce
5. Zpráva z republikové porady vedoucích OORM a z KORM
(J. Čečrdlová)
a. 10. 4. 2015 v Přibyslavi
b. k 31. 12. 2014: 50 248 členů ve věku 3– 8 let, 94 698 ve věku 3–26
let, 3896 družstev MH, 366 družstev dorostu, 6191 vedoucích a
instruktorů →SH ČMS je největší neziskovou organizací pracující s
mládeží
c. v minulém období jsme oslavili 40. výročí hry Plamen, byla
obnovena akreditace MŠMT na školení hlavních vedoucích táborů,
prodlouženo členství v České radě dětí a mládeže, spuštěn
vzdělávací program odznaků odborností ( v létě 2015 bude spuštěn
program na specializace pro dorost), vytvořen vzdělávací program
pro vedoucí mládeže, vytvořena společenská hra Hasíkoviny
d. nabídka www.techsoup.cz - softwarové hardwarové dary pro
neziskové organizace (Windows, Office, Zoner apod.) - za
administrativní poplatek do 1000,- lze získat pro OSH/SDH
notebooky, počítače, na webu se zaregistrujete a dál už vás systém
navede
6. Organizační informace (Z. Ledvinka)
a. návrh na propagaci OSH schváleno založení profilu na
www.facebook.cz ; J. Čečrdlová do příštího zasedání VV zjistí
nabídky externích firem na zřízení a provoz oficiálního webu OSH
Rakovník
b. informace o financích – Z. Ledvinka
i. 20. 4. převzal od p. Kejly pokladní hotovost 62 479,- a
bankovní účet – 142 188,-

ii. v dubnu bylo požádáno o dotaci ze Středočeského kraje ve
výši 100 000,- (vybavení kanceláře – nábytek, notebook,
tiskárna, nastavitelná bariéra pro PS a dorost apod.)
iii. dále ve fondu hejtmana Středočeského kraje žádána dotace 45
000,- na pořádání okresní Hasičské zábavy
iv. SMOR schválil finanční příspěvek OSH 30 000,- (podle
žádosti bude využito na soutěže dětí a dorostu v květnu a
říjnu 2015)
v. k dispozici je také dotace Středočeského kraje 30 000,(soutěže dětí a dospělých)
c. informace o soutěžích 2015 – V. Schuh
i. 25.4. PÚ Zbečno MH
2.5. základní kolo v PS – Hvozd (12,00), Přílepy (14,00), Čistá (14,00)
16.5. II. kolo hry Plamínek – přípravka, Třtice ( 10,00)
23 . 5. I. kolo PS Rakovník
29. - 30. 5. II. kolo hry Plamen Rakovník (16,00)
6. 6.Luženská šedesátka
13. - 14. 6. krajské kolo PS Nymburk
19. -21. 6. krajské kolo hry Plamen a dorostu v Kolíně
8. - 12. 7. Mistrovství České republiky Plamen a dorost, Praha (atletický stadion
Slavie)
d. informace o oslavách a hasičské zábavě – Z. Ledvinka
i. zatím známe následující termíny:
13. 6. SDH Panoší Újezd
27. 6. SDH Hvozd
27. 6. SDH Třeboc
4. 7. SDH Přílepy
12. 9. SDH Krušovice
17. 10. SDH Kolešovice

ii. Z. Ledvinka žádá členy VV o získávání a předání informací o
dalších akcích z jednotlivých okrsků
iii. okresní Hasičská zábava, 28. 11. 2015, Dům osvěty v
Rakovníku, Kulturní centrum nabídlo celou akci zajistit, na
akci podána žádost na dotaci na Středočeský kraj
1. pokud budeme chtít tombolu, musíme si ji zajistit a
pohlídat zákonné možnosti
2. členové VV požádáni o spolupráci při přípravě
tomboly pokud bude organizována
3. VV souhlas (17 pro, 1 se zdržel)
7. Práce VV, informace o kanceláři (Z. Ledvinka)
a. práce náměstků:
i. V. Schuh - práce na rozvoji soutěží PS a v případě
nepřítomnosti zastupovat starostu OSH (18 pro)
ii. J. Kessler – prevence, zasloužilí hasiči (17 pro/1 se zdržel)
iii. starosta OSH požádal M. Hegra o práci v oblasti historie
sborů na okrese Rakovník (18 pro)
b. práce VV – jednání 3 – 4x ročně v úterý nebo čtvrtek od 17,00
hodin - sjednáno scházet se ve čtvrtky, příští jednání v září 2015
c. kancelář OSH – na post pracovnice kanceláře navržena paní Jana
Strouhalová (převezme veškeré povinnosti spojené s chodem
kanceláře) a jako nová účetní paní Marcela Holá (převezme
veškerou účetní dokumentaci od paní Antošové) (pro 17/1 se
zdržel)
i. paní Antošové bude předáno poděkování OSH za dlouholetou
práci
ii. předávání kanceláře probíhá pozvolna od začátku dubna –
předána bankovní účet, pokladna, služební vůz – Fabie
iii. k dokončení převzetí chybí fyzická inventura – návrh provést
ji spolu s OKRR 5. nebo 12. 5. po domluvě s předsedou
OKRR (pro 18)
iv. užívání služebního vozu: Vozidlo OSH lze použít při výkonu
funkce starosty OSH, včetně dopravy z místa bydliště do
místa výkonu funkce starosty OSH a zpět. (18 pro)

1. druhý služební vůz – Favorit – bude projednáno s
odcházejícím starostou OSH Š. Kejlou při předávce
d. ÚŘEDNÍ DOBA KANCELÁŘE OSH: KAŽDÉ PONDĚLÍ A
ČTVRTEK OD 16,00 DO 19,00 HODIN (V naléhavých případech
lze telefonicky domluvit jiný způsob setkání.)
KONTAKTY:
Zdeněk Ledvinka: 777 580 162, ledvinkazdenek@seznam.cz
Jana Strouhalová 776161241, strouhalova.ja@seznam.cz
8. Diskuse
a. Š. Kejla informoval o hrozící možnosti ukončení možnosti využívat
kancelář na HZS Rakovník (vzhledem k k zákonným předpisům) –
informace od velitele HZS Rakovník K. Jelínka je zatím taková, že
v nejbližší době taková možnost nehrozí
9. Závěr

Ukončeno v 18,30
Zapsala: Jaroslava Čečrdlová

