
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK 

ZE DNE 25. ŘÍJNA 2016 

 

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

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

3. Zpráva o činnosti OSH  

4. Informace pojišťovny HVP 

5. Informace z VV KSH a ze shromáždění starostů z Přibyslavi 

6. Zpráva o hospodaření 

7. Zpráva rady represe 

8. Zpráva rady prevence 

9. Zpráva OORM 

10. Plán činnosti do dubna 2017 

11. Různé 

12.  Diskuse 

13. Usnesení 

14.  Závěr 

 

 

1. Zahájení  

- Začátek jednání 17.15 hodin 

- Představitele sborů přivítal p. Vlastimil Schuh,  

2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

- Jako zapisovatel navržena p: Strouhalová Jana, ověřovatelé zápisu: Fröhlichová Markéta, 

Čečrdlová Jaroslava, pro: 42, proti: 0, zdržel se: 0, schváleno 

3. Zpráva o činnosti OSH 

- p. Ledvinka Zdeněk přivítal přítomné, podal základní informace o činnosti OSH Rakovník 

- soutěže – II. Kolo hry Plamínek Rynholec – 14. 5. 2016, 1. místo Lužná 

- II. Kolo hry Plamen, Rakovník – mladší 1. místo Lužná, starší 1. místo Lužná 

- Okresní soutěž dorostu jednotlivců Rakovník – postup na kraj ve všech 6 věkových kategorií –

jednotlivci ze sborů Lužná, Přílepy, Skryje, Rynholec, Krušovice 

- Probíhali netradiční soutěže – Zbečno – útoky, Luženská 60, Dráčka Soptíka ve Slabcích, 

memoriál v Chrášťanech,Velká Chmelištná – oslavy spojené s netradiční soutěží pro děti i 

dospělé, Kounov – netradiční dětská soutěž Železný hasič, Lubná – Železný hasič, loučení 

s prázdninami, Hředle – tradiční Traktoriáda  



- Oslavy sborů: Kalivody 90 let, Lány 135 let, Lhota pod Džbánem 130 let, Petrovice 130 let, 

Slabce 130 let, Velká Chmelištná 140 let, 

4. Informace zástupců pojišťovny HVP 

- Pojišťovna nabízí tyto produkty: pojištění majetku, stavby, domky, domácnost 

- Pojištění odpovědnosti – odpovědnost za způsobenou škodu 

- Pojištění motorových vozidel – povinné ručení, havarijní pojištění 

- Úrazové pojištění – při úraze a uzavření více pojistek úrazových lze uplatnit všechny tyto 

pojistky 

- Nový produkt – pojištění zásahových jednotek zřízených obcemi, je zde pojištění jak 

odpovědnosti, tak úrazu 

- Na všechny pojistky je poskytnuta sleva pro členy SH ČMS  

- Nabídka HVP pro sbory – uzavřít smlouvu o spolupráci, SDH tím získá provize z uzavřených 

smluv, v případě zájmu bude bližší informace poskytnuta v kanceláři OSH 

- Je možnost uzavřít hromadnou pojistku a netradiční soutěže – zájemci se mohou informovat a 

hlásit v kanceláři OSH 

 

5. Informace z VV KSH a ze shromáždění starostů v Přibyslavi 

- P. Ledvinka – do konce roku 2017 je v plánu zrušit informační systém Kango, vyměnit za 

lepší, modernější systém FIREPORT, POINTX rozesílání sms je rychlejší, k jednotlivým 

příjemcům se dostane informace ve stejný čas, součástí je tablet, navigace GPS přímo na 

místo události, informace o pohybu jednotky je zpětně vysílána přes GPS operačnímu 

důstojníkovi 

- Pořízení pro JSDH- hradí obec jako zřizovatel, s dodavatelskou firmou lze domluvit sestavení 

dle požadavků objednatele 

- Zatím nejsou informace o tom, jaké budou vyhlášeny dotační tituly pro r. 2017 

- Budou poskytnuty dotace na obnovu hasičských zbrojnic, pořízení DA a CAS, celková částka 

cca 30 mil. 

- HZS bude vyřazovat nepotřebný majetek, předávat na jednotky a obce, (motorové pily, 

vyprošťovací zařízení, čerpadla apod.) 

- Kladně ohodnocena krajská soutěž PS, negativně ubytování – nevhodné podmínky, v příštím 

roce opět společně s HZS, městský stadion Kolín 

- Vydán III. Díl Kroniky v nákladu 1000 kusů, dotisk II. dílu 

- TFA Kněževes – pozitivně hodnoceno, poděkování OSH Rakovník 

- Informace ze shromáždění starostů v Přibyslavi – schválena úprava Stejnokrojového předpisu 

SH ČMS – nově hlava IV. Pravidla pro nošení stejnokrojových součástí – písm. b) o 

„Lodičku“, na lodičkách se nosí znak SH ČMS s děleným státním znakem jednotné velikosti, 

odznak připevněn v levé přední části lodičky 

- Informace o změnách v centrální evidenci – přečíslování všech průkazů, do konce r. 2018 

budou vydány nové průkazy všem členům, dvě možnosti – papírová, nebo plastová, povinnost 

fotografie na průkazu – aktivní členové, kteří se zúčastňují soutěží,  

- P. Čečrdlová – karta pro členy do 30 let bude mít slevový čip  

 

 



6.  Zpráva o hospodaření 

- P. Melč - KZ k 30. 9. 2016 je Kč 262 124,86, stav pokladny Kč 12 425,-- 

- Dotace ze Středočeského kraje  r. 2015, částka Kč 100 000,-- vyčerpána, vyúčtována – 

nakoupen nábytek do kanceláře OSH, notebook, překážky pro MH a požární sport a ceny do 

soutěží 

- Dotace ze Středočeského kraje r. 2016 – částka Kč 200 000,--, - dovybavení kanceláře 

nábytkem, zhotovení propagačních materiálů OSH, částečná úhrada nákladů soutěže TFA 

v Kněževsi, nákup časomíry s displejem, zbývá koupit sadu startovních čísel, startovní bloky a 

přetlakový ventil 

- Dotace Středočeského kraje na hasičskou zábavu – Kč 45 000,--, zábava se bude konat         

26. listopadu 2016 v Domě Osvěty v Rakovníku 

- Dotace z MŠMT – poskytnuta na vzdělání, volnočasových aktivity, mzdové prostředky, 

provozní náklady a MTZ  - v celkové částce  133 080,--  - dotace použita v souladu 

s podmínkami přidělení dotace (školení, provoz kanceláře, nákup MZT) 

- Dotace z Ministerstva vnitra na Požární sport a Plamen v celkové výši Kč 17 658,-- - použito 

na stravu a ceny při soutěžích 

- P. Schuh – návrh rozpočtu na r. 2017 – příjmy – prodej has.zboží, členské příspěvky 

kolektivní členství, granty a dotace MŠMT a MV, příjem z provizí HVP –                          

v celkové výši Kč 585 000,--. Výdaje – provoz služebního vozidla, kancelářské potřeby, 

výdaje na pohoštění, zasloužilé hasiče, odvod členských příspěvků, nákup hasičského zboží, 

čerpání grantů MV a MŠMT, stravné, ubytování školení, ceny do soutěží –                               

v celkové částce Kč 585 000,-- 

7. Zpráva rady represe 

- Přednesl p. Schuh – březen 2016 – školení a přezkoušení rozhodčích PS 

- Proběhla základní okrsková kola v požárním sportu 

- První kolo proběhlo na hřišti  III. Základní školy v Rakovníku, ve spolupráci s OSH, OORM 

a SDH Všetaty – poděkování za činnost pracovní čety při přípravě i během soutěže 

- TFA Železný hasič – Kněževes 10. září  

- Zasedání okresní rady – jsou svolávány pravidelně několikrát ročně, bohužel malá účast a 

zájem ze strany sborů 

- Ze stran sborů nejsou zasílány informace o taktických a prověřovacích cvičeních 

- Žádost o delegaci deseti až dvanácti členů do pracovní čety pro přípravu I. kola Požárního 

sportu pro rok 2017, opět sportovní areál III. ZŠ v Rakovníku, termín bude včas upřesněn 

 

8. Okresní odborná rada prevence 

- Přednesla sl. Strouhalová Zuzana – informovala o vzniku rady v dubnu 2016, rada má 7 členů 

- V lednu proběhl workshop Prevence, poté následovalo pro zájemce školení s možností složit 

zkoušky – školícím byl p. Stanislav Lánský, účast 24 členů 

- Rada zasedala 1x na začátkem září, byla domluvena pravidelná publikace odborných článků 

z oblasti požární prevence 1x za 14 dní v Rakovnickém deníku, články budou zasílány i do 

sborů, s možností vyvěšení na obecních vývěskách nebo webových stránkách obcí 

- 26. 11. – odborný seminář pro stávající preventivy, OSH Rakovník v 9.00 hodin 



- Plán na rok 2017 – soutěž pro žáky základních škol, sportovní areál III. ZŠ 

v Rakovníku, budou osloveny všechny základní školy na okrese 

- Bude se konat další školení a testování zájemců odbornosti Preventista III.  

9. Zpráva OORM 

- Proběhly čtyři okresní soutěže – Rynholec II. Kolo hry Plamínek – soutěž Přípravky,  

- 27. – 28. května II. kolo hry Plamen, sportovní areál III. ZŠ v Rakovníku – na krajské kolo do 

Kladna postoupili závodníci z SDH Lužná 

- 3. června soutěž dorostenců a dorostenek, jednotlivců, účast 30 závodníků, ve všech 

kategoriích bylo zastoupení na krajském kole na Kladně 

- Krajské kolo – družstvo dorostenek 4. místo, dorostenci – postup na Mistrovství České 

republiky dorostu, kde se umístili na 11. místě 

- 15. října – I. kolo her Plamínek, Plamen a dorostu – Senomaty, účast více než 300 dětí, soutěž 

navštívil štáb České televize, byla odvysílána reportáž na ČT 4 Sport 

- Dorost Camp – 27. – 28. Října, soustředění dorostu, možnost tréninku v plně vybavené hale 

v Jablonci nad Nisou 

- 12. – 13. listopadu – školení vedoucích a rozhodčích v rekreačním středisku ve Šlovicích 

- Plán na rok 2017 – únor – společné plnění odznaků odbornosti, pořádání tradičních soutěží 

10. Plán činnosti do dubna 2017 

- P. Schuh – plán činnosti do konce r. 2016 – 3. – 4. 11. – školení pracovnic OSH 

Středočeského kraje v Týnci nad Sázavou 

- 3. 11. – předání titulu Zasloužilý hasič, Centrum hasičského hnutí Přibyslav 

- 12. – 13. 11. – školení vedoucích a rozhodčích mládeže, Šlovice 

- 26. 11. – školení vedoucích okresních kontrolních revizních rad, Praha 

- 26. 11. – školení Preventistů, HZS Rakovník, Okresní hasičská zábava Dům Osvěty Rakovník 

- Plán činnosti do dubna 2017 – výroční valné hromady sborů do 31. 1. 2017,   

a okrsků do 28. 2. 2017 

- Únor – společné plnění odznaků odbornosti HZS Rakovník 

- Duben – příprava II. kola her Plamínek, Plamen a dorostu, I. kola soutěže v Požárním sportu 

11. Různé 

- P. Ledvinka – informace o Okresní hasičské zábavě, Dům Osvěty 26. 11. 2016 od 20.00 

hodin, vstupné Kč 150,-- 

- Setkání Zasloužilých hasičů v Přibyslavi – 3. 11. 2016 – okres má dva nové členy – p. Chvátal 

Bedřich Petrovice, p. Pošta Karel Lány, 

 

12. Diskuse  

- P. Hložek – poděkování za pozvání na shromáždění představitelů, omluvil starostu KSH p. 

Lacinu, informoval o činnosti KSH, zasedání výkonného výboru, poděkoval za konání TFA 

v Kněževsi, klidný, bezchybný průběh soutěže, všem popřál klidné nadcházející svátky, do 

nového roku hodně zdraví, pohody 

- P. Čečrdlová – informace o nákupu propagačních materiálů OSH Rakovník – propisky, 

hrnečky, deštníky, bloky 



- P. Ledvinka – byla vyrobena Záslužná medaile Okresního sdružení hasičů Rakovník, cena  

Kč 330,--, určena pro členy, kteří nemají řádná ocenění dle Statutu vyznamenání 

- P. Čečrdlová – informace o zveřejňování přehledu majetku sborů do konce května 2017, za 

uplynulý rok 2016 

- P. Schuh apeloval na včasné a řádně vyplněné Hlášení o činnosti sboru za rok 2016 na správný 

formulář, nejpozději do 31. 1. 2017,  

 

13. Usnesení 

- P. Schuh – přečetl usnesení shromáždění, schváleny zprávy jednotlivých rad, plán činnosti 

OSH, návrh rozpočetu na r. 2017, ukládá účast na pravidelném zasedání Výkonného výboru, 

poskytnout informace o činnosti OSH na okrskových schůzích, sborům a kanceláři OSH – 

zajištění výměny členských průkazů do konce roku 2018 

14. Závěr 

- P. Schuh, p. Ledvinka společně poděkovali přítomným za účast, popřál šťastnou cestu domů. 

 

Shromáždění představitelů bylo ukončeno v 19. 00 hodin.  

 

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

Ověřovatel zápisu: Fröhlichová Markéta……………………………………. 

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


