
ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU 

ZE DNE 15. 9. 2016, OD 17. 00 HODIN, KANCELÁŘ OSH RAKOVNÍK 

 

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

Program: 

1. Zahájení 

2. Vyúčtování dotace 2015 

3. Čerpání dotace 2016 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Shrnutí činnosti OSH za uplynulé období 

6. Hasičská zábava 

7. Plán práce do konce roku 2016 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

- přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk, v 17.15 hodin 

- Zvolení ověřovatelů zápisu:  p. Čečrdlová Jaroslava, zapisovatel: Strouhalová Jana 

schváleno 

2. Vyúčtování dotace 2015 

- Výš dotace 100 000,--, vyčerpána, použita na ceny do soutěží, tiskárnu, nábytek do kanceláře 

OSH, překážku pro PS a MH, notebook pro účetní 

 

3. Čerpání dotace 2016 

- Dotace na částku Kč 200 000,--, připsána na účet 4. 8. 2016, bude použita na vybavení 

kanceláře nábytkem, nákup nové časomíry s displejem (již zakoupeno), propagační materiál 

OSH, nákup nové sady startovních čísel, spolufinancování soutěže TFA 

- Dotace na pořádání Okresní hasičské zábavy, byla připsána na účet 10. 8. 2016 ve výši Kč 

45 000,-- 

- Dotace MŠMT na r. 2016 – vzdělávání 17 380,--, volnočasové aktivity Kč 18 000,--, mzdové 

prostředky Kč 31 700,-- - na účet připsáno 23. 6. 2016, provozní náklady a MTZ –  

Kč 66 000,- 

- Dotace MV – PS – Kč 7 470,--, Plamen a dorost – Kč 10 188,-- 

- Svazek Měst a obcí Rakovnicka poskytl dotaci ve výši Kč 30 000,-- na soutěže pro MH. 

Dotace byla připsána na BÚ 27. 5. 2016 a bude použita pro spolufinancování nákladů soutěží 

Přípravek, Plamen a dorostu 



4. Zpráva o hospodaření, dotace 

- Konečný zůstatek na běžném účtu k 31. 8. 2016 je 280 091,16 Kč 

- stav hotovosti v pokladně k 15. 9. 2016 Kč 6 190,-- 

 

5. Shrnutí činnosti OSH za uplynulé období 

- Soutěže – Příprava 14. května Rynholec 

- Plamen 27. – 28. květen 

- Požární sport a Dorost 3. – 4. 6. 2016 

- Krajské kolo Plamen a Dorost – Kladno 24. – 26. června 

- září – TFA Kněževes, Krajské kolo – účast asi 15 jednotlivců,  

- Netradiční: Zbečno –  útoky, 10.6. Luženská 60 - Lužná, začátek července Velká 

Chmelištná – oslavy SDH spojené s netradiční soutěží pro děti i dospělé, 3.9. Soptík – 

Slabce 

- Probíhaly oslavy: červen: Kalivody 90 let, Lány 135 let, Lhota pod Džbánem 130 let, 

Krakovec – 110 let, Smilovice – netradiční hasičské závody, Pustověty – 120 let, červenec 

–Hředle – Traktoriáda, Petrovice – 130 let, Přílepy 130 let,  Slabce – 130 let, Velká 

Chmelištná – 140 let, srpen – Lubná – Železný hasič, loučení s prázdninami pro děti,  

-  

6. Hasičská zábava 

- 26. 11. 2016, ve 20. 00 hodin, Dům Osvěty, opět na klíč, Kapela Viťa Vávra, předtančení Bára 

Ladrová, mažoretky Praha „EAGLES“,  vstupné schváleno  Kč 150,-- 

- Návrh – občerstvení na každý stůl – malé obložené mísy, nechat udělat u Vrábíka 

- Plakát – vytvoří Říhová Tereza, vstupenky a ostatní propagace – kulturní centrum 
 

7. Plán práce do konce roku 2016 

- 24. 10. Memoriál v Chrášťanech 

- I. Kolo Plamen – Senomaty 15. 10  

- 20. října Setkání zasloužilých hasičů okresu v Novém Strašecí 

- Shromáždění starostů Přibyslav 22. října 

- Shromáždění představitelů okresu 25. 10. 

- 12. - 13. 11. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže Šlovice 

- 26. 11. školení Preventistů  

- 26. 11. Hasičská zábava Dům Osvěty  

- Výroční valné hromady sborů – požádáno o zaslání termínů na OSH na email, popř. 

telefonicky 

- Průkazky členů – přečíslování evidence, do konce r. 2017 budou rozdány a vytištěny nové 

průkazy všem členům. Nové průkazy se vydávají již s novým číslem, které se musí 

vygenerovat v centrální evidenci, číslo se skládá z čísla okresu, sboru, a člena, dle doby 

členství. Další informace proběhnou na plánovaném shromáždění představitelů v říjnu 

 



8. Diskuse 

- Rada prevence – sl. Strouhalová - zasedala 10. 9. – téměř 100% účast, plán na rok 2017: 

Den prevence se složkami IZS ve sportovním areálu ZŠ Rakovník, pro 3. A 7. třídy ZŠ 

z okresu Rakovník, termín plánovaný je 26. 4. 2017, předpokládané náklady na akci cca 

13 000,-- Kč (ceny, pitný režim, diplomy, poháry), náklady z prostředků OSH, popř. 

z dotace, budou osloveni sponzoři 

- p. Čečrdlová – OORM – informace o soutěžích, reprezentace na krajském kole – pochvala 

pro sbory Lužná, Rynholec, Krušovice, Přílepy, Skryje,  

- návrh na stanovení pravidel pro podporu reprezentujících sborů na krajské soutěži – za 

umístění na krajském kole: 1. místo – příspěvek Kč 3 000,--, 2. místo – příspěvek 2000,--, 

3. místo – příspěvek Kč 1 000,-  - částky na družstvo, jednotlivců se to prozatím netýká 

- 15.10. Šlovice – školení vedoucích a rozhodčích mladých hasičů 

- Plánuje se dorost camp – soustředění pro dorostence družstva, jednotlivce – termín konec 

října 2016,  

- Informace o letním soustředění v Čisté, účast 38 dětí, kladné ohlasy i od rodičů, zamluven 

termín i na příští rok 

- Prostor na uložení překážek – návrh p. Nedvěd – domluvit výhledově na hřišti na Zátiší, 

uložit popř. do pronajatého kontejneru – zatím jen návrh, nyní jsou uskladněny překážky 

v Heřmanově 

- Zakoupen nový domeček pro požární sport a dorost, starý – p. Nedvěd – opravit, používat 

na tréninky 

9. Závěr 

- Jednání ukončil p. Ledvinka, poděkováním za účast a přáním klidné cesty domů 

 

Zasedání VV bylo ukončeno v 18. 30 hodin.  

 

 

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

Ověřovatel zápisu:   Čečrdlová Jaroslava……………………………………………..  


