SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK
ZE DNE 24. 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
P. Vlastimil Schuh přednesl návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu: Zapisovatel: p. Jana
Strouhalová, ověřovatelé: p. Jaroslava Čečrdlová, p. Pucholt Jiří – pro: 27 hlasů, proti: 0 hlasů,
zdržel se: 0 hlasů
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,--.
p. Ledvinka – informoval o rezignaci p. Kesslera Josefa z funkce náměstka starosty OSH a
zároveň z funkce člena výkonného výboru, dále informoval o rezignaci p. Kejly Štěpána
z funkce člena výkonného výboru – obě rezignace na základě výsledků kontroly placení
příspěvků
P. Schuh dal hlasovat o rezignaci p. Kesslera z funkce náměstka starosty – rezignace byla
přijata.
P. Ledvinka – návrh na placení členských příspěvků – převodem na bankovní účet, vždy
nejpozději do 28. 2. příslušného roku. Požádal o doplacení příspěvků za r. 2015 sbory, které
dosud neprovedly úhradu – jmenovitě, viz seznam neplatičů v příloze.
P. Ledvinka informoval přítomné, že schodek v pokladně bude vyrovnán p. Kesslerem a
p. Kejlou dle dohody, splátkou v hotovosti nebo bankovním převodem na účet OSH Rakovník
P. Markéta Frölichová – dotaz, zda bude volen nový náměstek na místo p. Kesslera, odpověď
p. Schuh – zatím bylo domluveno, že jeden náměstek je postačující, p. Čečrdlová – lze zvolit
jiného kandidáta, nemusí být ti, kteří kandidovali při shromáždění delegátů, jeden náměstek
postačující, VV má 19 členů, zastoupení všech okrsků

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 120,-- na den/osoba
21. 9. – porada vedoucích mládeže na HZS Rakovník, projednání I. kola Plamen
28. 11. – Hasičská zábava

6. Různé
-

-

-

P. Ledvinka – 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
Informace z VV KSH ze dne 7. 9. 2015 - 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

-

-

-

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
P. Schuh podal návrh na změnu v zastoupení VV KSH Středočeského kraje – dosud p. Hegr
Miloslav, bylo s ním projednáno, dle Stanov SH ČMS by měl být členem starosta OSH
p. Ledvinka – návrh byl schválen.
P. Schuh dále podal návrh na změnu ve složení VV OSH – přijata ústní rezignace p. Kejly
Štěpána a p. Kesslera Josefa – oba pánové byl členy VV jako neúspěšní kandidáti na funkci
starosty OSH, proto není třeba na jejich místa volit další členy – rezignace schválena
P. Čečrdlová – seznámila přítomné s novými webovými stránkami www.hasicirakovnik.cz,
budou zde aktuální informace o práci OSH, zápisy, kontakty, informace o akcích, soutěžích

7. Diskuse
-

-

-

-

-

-

P. Vitouš – proč se na nedostatky v placení příspěvků nepřišlo dříve, odpověď p. Schuh – dle
informace od p. Kejly – nepořádek v evidenci, nebyl veden seznam o úhradách, p. Melč –
nebyla evidence v placení příspěvků, nikdo nepožadoval, kontrola vznikla na popud SDH
Pochvalov, kdy zjistili 2x úhradu za r. 2015, v evidenci OSH nebyla tato dvojitá platba
nalezena
P. Schuh i p. Ledvinka požádali přítomné o diskrétnost a uzavření celé kauzy, vzhledem
k názorům veřejnosti – byly by ohroženy dotace, sponzorské dary, poškozeno jméno hasičů na
okrese
P. Tschuchner – otázka, zda bude i nadále probíhat soutěž pro mladé hasiče ve Zbečně,
odpověď p. Ledvinka, p. Schuh – je to akce Zbečna, tudíž záleží na nich, podpora ze strany
OSH Rakovník bude, pokud o ni požádají, jako všem sborům, které pořádají netradiční
soutěže
P. Ledvinka – informoval o změně sídla OSH, do obchodního rejstříku bude zanesena po
dohodě s Městským úřadem Rakovník nová adresa, všichni budou včas informováni, jakmile
bude vše úředně vyřízeno
P. Mirvald Miroslav – kritika na stranu revizní komise, že se nedostatky v účetnictví
neobjevili již dříve, nedostatečná kontrola, zpronevěra
P. Schuh – vše uzavřeno, schodek byl objeven, domluvena úhrada, není trestný čin. V případě
ohlášení hrozí audit, poškození jména hasičů, opět žádá o uzavření celé kausy.
P. Ledvinka – uzavření celého případu doporučeno p. Lacinou – nejlepší řešení dané situace,
nejsme jediný okres v kraji, který má tyto problémy
P. Melč – revizní komise se zaměřila spíše na hmotný majetek, byl evidován stále stejný
objem finančních prostředků, nebylo podezření na neplacení, nebyla žádná evidence
P. Razím – jak je to s razítky, zda je již nějaká informace z ústředí, odpověď p. Schuh – dle
přílohy stanov asi šest vzorů razítek, zatím platné. Pokud bude změna, proběhne informace
emailem, 24. 10. bude shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi, kde se bude tato otázka
projednávat
P. Klátil – informace o účasti v Přibyslavi – Požární bezpečnost – oslavy 10 let, p. Ledvinka
informoval, že bude obnovena smlouva – provize za nákup materiálu u jejich společnosti
P. Ledvinka – informace o jednání s HVP o akciích, bude podepsána smlouva pro vedoucí
mládeže, dále bude sepsána smlouva se společností Kněžek s.r.o. o spolupráci – za nákup
zboží a materiálu bude také provize – podrobnosti jsou zatím v jednání

-

-

P. Frölichová – informace o poplatcích OSA při pořádání oslav SDH a jiných akcí (kromě
plesů) – odpověď: SH ČMS má na tyto akce uzavřenu s OSA smlouvu, podrobnosti budou
zjištěny p. Ledvinkou
P. Klátil – informace o činnosti SMOR – zatím aktivní i po vystoupení Rakovníka z tohoto
spolku, lze i na příští rok zažádat o finanční příspěvek na pořádání soutěží pro děti

8. Závěr
-

P. Schuh přednesl návrh usnesení z dnešního shromáždění
P. Klátil doplnil – do usnesení doplnit úhradu dlužných příspěvků za r. 2015 do 30. 11. 2015 –
do usnesení doplněno
Po úpravě návrhu bylo usnesení schváleno.
P. Ledvinka poděkoval přítomným za účast, popřál šťastnou cestu domů.

Shromáždění představitelů bylo ukončeno v 19. 45 hodin.

Zapsala: Strouhalová Jana ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Čečrdlová Jaroslava …………………………………….
Pucholt Jiří……………………………………………..

