
ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU 

ZE DNE 28. 4. 2016, OD 16. 00 HODIN, KANCELÁŘ OSH RAKOVNÍK 

 

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník 

Program: 

1. Zahájení 

2. Činnost OSH 

3. Projednání okrsků 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Okresní odborná rada prevence 

6. Informace o pojišťovně HVP 

7. Plán práce odborných rad 

8. Různé 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

- přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk, v 16.10 hodin 

- Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Ladislav Dvořák a p. Čečrdlová Jaroslava, zapisovatel: 

Strouhalová Jana 

pro: 15 hlasů, proti: 0 hlasů, zdržel: 0 hlasů 

2. Činnost OSH 

- Informoval přítomné o počtu členů k 31. 12. 2015 – 3 662, 81 SDH na okrese, 21 SDH má 

kolektiv mladých hasičů (587 členů od 3 do 18 let) 

- Říjen – I. kolo Plamínek, Plamen a soutěže dorostu v Kolešovicích, 300 závodníků 

- Listopad – školení vedoucích mládeže v Roztokách, setkání zasloužilých hasičů 

v Kolešovicích, Okresní hasičská zábava v Rakovníku – účast cca 190 lidí 

- Prosinec – výroční valné hromady – starosta a náměstek OSH se zúčastnili asi 50 VV 

- Leden – workshop prevence, Strouhalová Zuzana 

- Únor – VV, podpořil vznik Odborné rady prevence, společné plnění odznaků odbornosti – 129 

dětí 

- Březen – školení a zkoušky rozhodčích v PS 

- Duben – školení a zkoušky k získání odznaku preventiva II. a III. Stupně, účast asi 20 lidí, 

školení a setkání v Přibyslavi – školení hospodářů, shromáždění starostů a školení 

funkcionářů, celorepubliková porada vedoucích odborných rad mládeže – informace 

z jednotlivých setkání předány VV, radám a představitelům sborů 

- Současná činnost – příprava soutěží pro děti, setkání Zasloužilých hasičů, oslavy – vše 

k nahlédnutí v Hasičském zpravodaji 



- Informace o plánovaných akcích – Dobráci roku, Den hasičstva v Praze 

- Byly schváleny výroční zprávy, které jsou k dispozici na dh.cz 

- Informace o dotacích na výstavbu nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic, 

- Informace o odhlasování stejnokrojového úboru – k nahlédnutí na dh.cz, také ve zpravodaji 

 

3. Projednání okrsků 

- Starosta požádal všechny přítomné o přednesení krátké zprávy z okrsků na shromáždění 

představitelů 

- Informace o přečíslování okrsků – sloučením vypadl okrsek č. 5, návrh – přečíslovat okrsek č. 

14. na okrsek č. 5 

4. Zpráva o hospodaření, dotace 

- 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 

- stav hotovosti v pokladně k 25. 4. 2016 – Kč 35 000,--, stav na bankovním účtu Kč 238 209,-- 

- vybrány příspěvky téměř od všech SDH, neuhradily pouze SDH, která nevykazují žádnou 

činnost 

 

5. Okresní odborná rada prevence 

- Informace o školení a zkouškách preventistů II. a III., schválení Zuzany Strouhalové jako 

vedoucí Odborné rady prevence a zároveň jako členky VV – jednohlasně přijato 

členů, informace od slečny Zuzany Strouhalové – rada má 7 členů, podrobnější 

informace ve Zpravodaji, ideální stav rady – z každého okrsku jeden zástupce 

- Pochvala od starosty i náměstka za připravený workshop (leden) i školení, které 

proběhlo za účasti členů krajské rady prevence Hanky a Stanislava Lánských 

6. Informace o HVP  

- Pojištění vedoucích mládeže, je třeba zjistit potřebné informace přímo na HVP s panem 

Vosykou, špatná spolupráce se zastoupením v Rakovníku,  

 

7. Plán práce odborných rad 

- Rada mládeže – Jaroslava Čečrdlová – vyhodnocení POOD 29. 4. 2016 na HZS, pořádání 

soutěže Přípravka 14. 5. Rynholec, II. kolo Plamen 27. – 28. 5 Rakovník Zátiší, 3. 6. Dorost 

jednotlivci Rakovník Zátiší, pravidelné setkání odborné rady dle rozpisu, účast rozhodčích na 

krajském kole Plamen v Kladně 24. – 26. 6. 2016, červenec – hasičské soustředění Vojtův 

mlýn 



- Rada represe – Ladislav Dvořák – podpora a organizace okrskových kol v PS, okresní kolo 

v PS, Rakovník Zátiší 4. 6. 2016, informace o Krajském kole PS ve Vlašimi 18. – 19. 6. 2016, 

informace o školení ve Zbirohu  

- Rada prevence – Zuzana Strouhalová – převzít do příštího roku od rady mládeže POOD, 

pokusit se o větší účast v této soutěži, prezentovat na školách a ve školkách prevenci požární 

ochrany, informovat o činnosti Záchranného kruhu, Hasíka, OČMU, Vaše cesty k bezpečí, 

pokusit se o soutěž pro základní školy dle vzoru z jiných okresů 

8. Různé 

- Ledvinka Zdeněk – zrušeno auto p. Kejly – provedena ekologická likvidace, auto odhlášeno, 

hasičská zábava – 26. 11. 2016 od 20. 00 hodin, Rakovník, Dům Osvěty, schválené vstupné  

Kč 150,-- - tombola – k úvaze do příštího jednání 

- Čečrdlová Jaroslava – okresní medaile – k dispozici vzor, bude objednáno, bylo jednohlasně 

schváleno 

- Elektronické přihlášky – od nového roku na všechny soutěže přes dh.cz, kde bude připraven 

program, nutné kvůli dotacím MŠMT – bude k dispozici přesný počet účastníků, v letošním roce 

bude vše doplněno do centrální evidence (účast dětí i dospělých) 

- Schuh Vlastimil – přednesl seznam ocenění, která budou předána na oslavách SDH v následujících 

měsících – jednohlasně schváleno, dále informace o III. dílu Hasičské kroniky – podklady do 

konce května, bylo rozesláno emailem, info o konání TFA v Kněževsi, POOD – krajské 

vyhodnocení 7. 5. 2016, informace o odstoupení p. Hegra z VV KSH, zvolen místo něho byl p. 

Zdeněk Ledvinka, příspěvek na Nadaci hasičského hnutí Kč 1,--za každého člena, bude odesláno 

na účet – jednohlasně schváleno 

- Čečrdlová Jaroslava – informace o konání krajské soutěže Plamen v Kladně, krajské kolo 

přípravky v Kolíně v září 2016, I. ročník 

9. Diskuse 

- Chvátal Bedřich – informace o akci Petrovičtí hasiči – sraz hasičů obcí Petrovice, dobrá účast, 

pozvánka na oslavy 130 let založení sboru Petrovice v červenci 2016 

- Šorsáková Vlasta – pozvání na oslavy 130 let založení sboru Přílepy dne 2. 7. 2016 

 

Zasedání VV bylo ukončeno v 17. 30 hodin.  

 

 

Zapsala: Strouhalová Jana ……………………………………………….. 

Ověřovatel zápisu: Dvořák Ladislav ……………………………………. 

                                Čečrdlová Jaroslava……………………………………………..  


