ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU
ZE DNE 2. ÚNORA 2016, OD 18. 00 HODIN

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace o výročních valných hromadách
Zpráva o hospodaření
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dotace Středočeský kraj na rok 2016
Plán činnosti na rok 2016
Různé
Diskuse
Závěr

1. Zahájení
-

přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk, v 18.05 hodin
Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Ladislav Dvořák a p. Václav Sedlák
pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů

2. Informace o výročních valných hromadách
-

-

p. Ledvinka informoval přítomné, že bylo nahlášeno 56 výročních valných hromad, za okresní
sdružení se zúčastnil starosta OSH Ledvinka Zdeněk, náměstek Schuh Vlastimil, a někteří
členové výkonného výboru - . Klátil Jiří, p. Dvořák Ladislav, p. Smejkal Martin, p. Charvát
Miroslav
na výročních schůzích proběhla informace o konání workshopu prevence – poskytnuty
základní informace před konáním
proběhla informace o vyrovnání finanční nesrovnalosti placení členských příspěvků
z minulého období
pochvala za pořádek v kanceláři, informovanost a provoz, lepší komunikace
v závěru p. Ledvinka požádal o zpětnou vazbu na zasílané informace, dodržování vyhlášených
termínů k zasílání zpráv, hlášení

3. Zpráva o hospodaření
-

zprávu přečetl vedoucí Revizní rady p. Melč
pochválil nové vedení za hospodaření – zůstatek finančních prostředků
k 25. 1. 2016 je Kč 233 406,84

-

snížil se zůstatek hotovosti na pokladně – finanční hotovost je průběžně ukládána na bankovní
účet
příjmy činily celkem 332 496 Kč, výdaje 99 089,16
byla provedena fyzická inventura majetku – starý a nepotřebný majetek byl vyřazen (starý
počítač, nábytek z kanceláře, zlikvidován nepořádek ze sklepa)

4. Návrh rozpočtu na rok 2016
-

-

-

položkový rozpočet přiložen ke zprávě
do příjmů na r. 2016 jsou zahrnuty členské příspěvky, Granty MŠMT, Dotace ze
Středočeského kraje – bylo již požádáno, a také příspěvek SMOR – bylo požádáno o finanční
příspěvek na soutěže dětí
do výdajů jsou zahrnuty soutěže mladých hasičů, soutěž v požárním sportu, TFA
dobrovolných hasičů, provoz a údržba kanceláře, dovybavení kanceláře (skříně, poličky,
nákup počítače a účetního programu)
ostatní drobné výdaje (provoz auta, cestovné, náklady na občerstvení)

5. Dotace Středočeský kraj 2016
-

bylo požádáno o dotaci v částce Kč 200 000,-dotace bude použita na výrobu a nákup propagačního materiálu, nákup časomíry a display,
přetlakový ventil pro soutěž v PS, startovní bloky, vybavená lékárna na sportovní soutěže,
strava na krajské kolo TFA, ceny do soutěže PS a Plamen, sada startovních čísel, dokoupení
nábytku do kanceláře

6. Plán činnosti na rok 2016
-

Přednesl p. Schuh Vlastimil

-

30. 1. – workshop Prevence
13. 2. – Čistecký uzel
27. 2. – odborky – HZS Rakovník
5. 3. – školení rozhodčí Požární sport
19. 3. – zkoušky požární sport
30. 4. – Zbečno – požární útoky děti
14. 5. – Plamínek Rynholec
27. 5. – 28. 5. – Plamen Zátiší Rakovník
3. – 4. 5. – Požární sport Zátiší Rakovník
11. 6. Luženská 60
V červnu proběhnou krajská kola požárního sportu – Vlašim a Plamen – Kladno
Oslavy založení SDH – Slabce – červen, Pustověty – červen, Krakovec – 100 let –
červen, Lhota pod Džbánem – květen, červen, …. Celý plán oslav bude k dispozici na
webových stránkách
3. 9. – Dráčka Soptíka – Slabce, netradiční soutěž pro děti
Říjen I. kolo hry Plamen
Říjen – soutěž pro dobrovolné hasiče TFA – Kněževes

-

-

Říjen – Kounov – II. ročník Železný hasič- netradiční dětská soutěž
Minimálně 3 – 4x za rok Výkonný výbor
Minimálně 2x za rok shromáždění starostů
Rada OORM – pravidelné schůzky 4 – 5x ročně
Rada velitelů - alespoň 2 – 3x za rok
Revizní rada – 2 – 3x za rok

7. Různé
-

-

-

Vlastimil Schuh – informoval o průběhu Workshop Prevence, účast asi 30 lidí, přednášející
Bc. Zuzana Strouhalová, kpt. Ing. Hana Pinkasová, kpt. Ing. Hynek Černý, Ing. Jilja Gloser,
Informovali o preventivně-výchovné činnosti pro děti – Hasík, Záchranný kruh, také o tom,
jak by měla vypadat prevence na Rakovnicku
Jaroslava Čečrdlová – pochvala a podpora vzniku Rady prevence, doporučila slečnu Zuzanu
Strouhalovou jako vedoucí této rady, do konce dubna by mělo proběhnout základní školení a
rada by měla být založena
P. Ledvinka Zdeněk – hlasování pro vznik rady prevence, vedoucí rady - Strouhalová Zuzana,
pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů
Schválení udělených ocenění a medailí –
pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů
Zdeněk Ledvinka – návrh přidělání medaile „Za zásluhy o české hasičstvo“, pro členy, kteří
nemají žádná ocenění, mělo by to být poděkování za činnost od okresního sdružení – po
diskusi bylo domluveno, že bude zvážena a zvolena jiná alternativa, promyslí se nový návrh –
p. Jaroslava Čečrdlová
Ledvinka Zdeněk – návrh na nákup licence Office – přes firmu Tech Soup
pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů
Ledvinka Zdeněk – auto, Škoda Favorit – používané p. Kejlou Štěpánem, návrhy dva:
likvidace nebo přepis auta na p. Kejlu. Po diskusi hlasování této varianty: převod na p. Kejlu,
pokud nebude chtít převést, bude auto zlikvidováno dle předpisů, vše do konce února 2016
pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů

8. Diskuse
-

-

Jaroslava Čečrdlová – informace o činnosti mládeže – I. kolo Plamen, Kolešovice, říjen 2015,
účast 299 dětí + cca 100 dospělých, hodně dorostu, jednotlivců, budeme podporovat
Školení vedoucích mládeže – listopad, v Ludmile, účast 40 lidí, letos bychom se opět rádi
vrátili do Šlovic,
Směrnice Plamínek – slouží jako podklad pro krajské vydání směrnic pro kategorii 3 – 6 let,
Přípravka
Krajské kolo Plamen – Kladno Sletiště 24. – 26. 6. 2016
Program VIII – žádost o dotaci podalo asi 8 SDH, zatím nemáme informace o plnění, dotace
MŠMT – do konce března by mělo být schváleno a zasláno na OSH, které zašlou obratem zpět
své požadavky
Zdeněk Ledvinka – repasování starých přetlakových ventilů na dětské soutěže – doveze p.
Jarka Čečrdlová z Kolešovic
Aktuální informace jsou k nalezení na webových stránkách, na Face Book,

-

-

-

-

Ladislav Dvořák – informace z krajské Rady represe – soutěž TFA – dvě kategorie – do 35 let,
a nad 35 let, podzimní kolo se bude konat v Kněževsi za podpory OSH, jedná se o kvalifikaci
na republikové kolo, dále informoval o konání krajského kola PS – 18. – 19. 6. ve Vlašimi, je
třeba nahlásit kvalifikované rozhodčí, 27. – 28. 2. 2016 – seminář velitelů v Přibyslavi, dále
informace o konání školení rozhodčích PS – 5. 3. Na HZS Rakovník, o 14 dní později
zkoušky, účast přislíbil p. Hegr, p. Schuh jako školící
Miloslav Hegr – stížnost, že nebyl informován o konání valných hromad ve svém okrsku –
odpověděl p. Schuh – informovat by měli jednotlivé sbory, nikoliv OSH, p. Ledvinka – okrsek
č. I nefunguje, nebyla svolána žádná schůze, p. Hegr – informace o blahopřání pro zasloužilé
hasiče – odpověď p. Čečrdlová – v tisku, budou do konce února dle dohody s p. Kůsovou, p.
Hegr – ze zdravotních důvodů nebyl na krajském aktivu, nedostal zápis - bude přeposlán
Ledvinka Zdeněk – pořádání hasičské zábavy, opět v Domě osvěty v Rakovníku, promyslet,
jak s tombolou, dále informace o zneužití razítka p. Kessler – jako činovník OSH – již není,
nesmí toto razítko používat a vystupovat za okresní sdružení, pouze za svůj sbor – p. Sedlák –
poslat omluvu za zneužití razítka, informovat p. Kesslera, aby již razítko nepoužíval
Miroslav Charvát – informoval, že Mšecké Žehrovice chtějí být zařazeni do okrsku VIII.

9. Závěr
-

Jednání ukončil p. Zdeněk Ledvinka, poděkoval přítomným za účast a popřál klidnou cestu domů

Zasedání VV bylo ukončeno v 19. 30 hodin.

Zapsala: Strouhalová Jana ………………………………………………..
Ověřovatel zápisu: Dvořák Ladislav …………………………………….
Sedlák Václav……………………………………………..

