
ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU 

ZE DNE 16. 1. 2017, OD 17. 00 HODIN, KANCELÁŘ OSH RAKOVNÍK 

 

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

Program: 

1. Zahájení  

2. Schválení přístupů do centrální evidence 

3. Ocenění na valné hromady 

4. Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

1. Zahájení 

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

hodně zdraví a pohody do nového roku 

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

schváleno 

2. Schválení přístupů do centrální evidence 

- Informace o změně v přístupech do centrální evidence, od března pouze pracovníci OSH, jako 

důvod – mnoho přístupů, ochrana osobních údajů členů  

- P. Ledvinka – od března bude přístup pouze na kód na telefonní číslo, za OSH tři lidé, vše 

z bezpečnostních důvodů. 

- Návrh: Ledvinka Zdeněk – starosta OSH, Strouhalová Jana – pracovník kanceláře OSH, 

Schuhová Dagmar – administrativní pracovník 

- Schváleno: 14 hlasy, proti – 0, zdržel se – 0 

- Informace o průkazkách – plast, bude se tisknout na ústředí, nutné foto, nebo papírová, bude 

se tisknout  na OSH, foto není nutné. Je na rozhodnutí sboru jakou formu průkazu si zvolí 

3. Ocenění na valné hromady 

- Byly schváleny medaile, ocenění a čestná uznání, o které si požádaly sbory, uděleny budou na 

valných hromadách příslušných sborů 

 

4. Informace o činnosti okresní revizní rady 

- Informoval p. Melč, poděkoval za pozvání, informoval o přípravě inventarizace majetku, rada 

se sešla v loňském roce 4x, proběhla kontrola účetnictví a stavu majetku 

- Informoval o proběhnutém školení vedoucích revizních rad na krajské úrovni, informace o 

ochraně osobních dat, o evidenci členů, seznámení s občanským zákoníkem 



- Apeloval na dodržování stejnokrojového předpisu při akcích pořádaných sbory a okresním 

sdružením 

5. Diskuse 

- P. Čečrdlová – informace za OORM o akcích, které proběhnou v letošním roce – 

hromadné zkoušky odborností, II. kolo Plamen a Plamínek, Čistecký uzel, Luženská 

šedesátka, Slabecký Soptík, zasedání rady pravidelně cca 4x ročně, účast rozhodčích na 

krajských kolech Plamen a Požárního sportu 

- P. Dvořák – rada represe, informoval o pořádání I. kola Požárního sportu na hřišti na 

Zátiší, zatím není určeno pořádající sbor, hledá se dobrovolník, dále informace o TFA, 

které by se mohlo konat na rakovnickém náměstí – vše v jednání, OSH bude jednat se 

starostou města 

- P. Charvát – informace z valné hromady Zbečno – p. Kessler obdržel Titul Dobrovolník 

roku, nominován byl zmíněným sborem 

- P. Hégr – účast na zasedání Zasloužilých hasičů – v příštích letech náš okres nebude 

pořádat krajské setkání, již rozděleno na jiné okresy 

- Data okrskových valných hromad – 4. 2. – v Pochválově, od 18. 00 hodin, IV. Okrsek 

Kolešovice 24. 2. od 18.00 hodin, II. okrsek Mutějovice – 25. 2. Od 18. 00 hodin, 

6. Závěr 

- P. Ledvinka poděkoval za účast, dobrou spolupráci a popřál klidnou cestu domů 

7. 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……………………………………………..  


