
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ 

4. 5. 2017, OD 17. 00 HODIN 

 

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

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace starosty OSH  

3. Členská základna 

4. Stanovy SH ČMS - změny 

5. Dotace Středočeský kraj na rok 2017 

6. Školení pro přístup do centrální evidence SDH 

7. Aktiv ZH OSH Rakovník 

8. Informace OORP, OORR, OORM 

9. Zpráva OKRR 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

- přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Ledvinka Zdeněk 

- Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Vlastimil Schuh a Jiří Klátil 

- Zapisovatelka  V. Šorsáková 

pro: většina 

2. Informace starosty 

- P. Ledvinka požádal přítomné o minutu ticha za zesnulé kolegy  

- dále přednesl informace z jednání Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi dne 22. 4. 2017 – 

byla představena nová součást stejnokroje – bunda softshellová tmavě modré barvy, dále byly 

schváleny úpravy stanov SH ČMS 

3. členská základna OSH Rakovník – Z. Ledvinka 

- k 31. 2. 2016 mělo OSH Rakovník 80 SDH,  3658 členů 

- některé sbory ukončí činnost (Hořesedly, Kroučová), obnoví se sbor např. v Týřovicích 

4. Stanovy SH ČMS – V. Schuh 

- Novelizaci si vynutil občanský zákoník platný od r. 2014. Podle něj se spolky zapisují do 

spolkového rejstříku - statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise a další 

orgány určené ve stanovách. Všechny údaje musí být aktuální. Veškeré zapisované skutečnosti 

musí být doloženy příslušnými dokumenty (čestná prohlášení, rozhodnutí příslušných orgánů, 

ověřování, apod). Teprve praxe ukázala, že je nutné zasáhnout do Stanov, aby byly jasně 

definovány orgány nejvyšší, statutární, výkonné, volené, případně kontrolní, pravidla postupu, 

jednání, rozhodování a dokladování, práva a povinnosti členů orgánů, úprava členství, 

odstranit rozpor se vznikem odborných rad na OSH a KSH, nesprávná terminologie – např. 

založení a zrušení namísto nesprávného vzniku a zániku, upravit likvidační zůstatek, upravit 

podnikatelskou činnost na vedlejší činnost., definovat přesně funkční období, výklad stanov. 



- Schváleno bylo následující:  

o zrušení členství právnických osob a zrušení mimořádného členství. 

o úprava u KSH a OSH založení odborných rad VV těchto pobočných spolků 

o vydefinování funkčního období 5. let od Shromáždění delegátů OSH a sborů a 

valných hromad sborů  

U pobočných spolků KSH, OSH, okrsků (s právní osobností) a SDH: 

o změna statutárního orgánu – z kolektivního orgánu – výkonného výboru či 

výboru, na individuální statutární orgán – starostu.  

o u kontrolního orgánu SDH, snížení počtu na jednotlivce, tj. revizora, který se 

nezapisuje do spolkového rejstříku. 

U individuálního statutárního orgánu – starosty –  je vymezení jeho práv a 

povinností vůči rozhodovacím a výkonným orgánům a změna promítnuta do 

dalších ustanovení stanov. 

5. Dotace Středočeského kraje pro rok 2017 

- 21 000 Kč dotace pro OSH Rakovník (rok: 2016: 200 000,-, 2015: 100 000,-) – využito na 

pořízení pohárů na všechny soutěže OSH Rakovník a pitný režim na soutěžích 

- 8. 000 Kč dotace na pořádání soutěže TFA – o pohár starosty KSH, která se uskuteční 23. 9. 

2017 v Rakovníku na náměstí 

- V. Schuh doplnil, že vedení OSH jedná s městem Rakovník o finanční podpoře, zatím nám 

vychází vstříc například snížením nájmu na III. ZŠ na všechny naše akce 

- V. Schuh otevřel diskusi na téma zvednutí členského odvodu na OSH  - dosud stačily peníze 

z dotací kraje, příspěvku SMOR a dotace MŠMT a MV ČR (obě ministerské dotace rok od 

roku klesají) – otázka zvýšení členského odvodu bude projednána na podzimním jednání 

shromáždění představitelů sborů – jeho návrh je 70,- kč/člen 

6. Školení pro přístup do centrální evidence SDH – V. Schuh 

- Přístup do elektronické evidence SDH  mají za OSH: Zdeněk Ledvinka a Dagmar Schuhová 

- Do evidence se nyní nahlíží a přístupy sborům pro čtení se zřizují dle Směrnice starosty SH 

ČMS 

- z OSH Rakovník si přístup pro čtení nechalo zřídit 23 SDH 

- informace o Statutu Záslužné medaile OSH Rakovník – po roční zkušenosti zpracovány 

podmínky a způsob udělování medaile, po zpracování bude rozeslán e-mailem do jednotlivých 

SDH a zveřejněn na www.hasicirakovnik.cz 

7. Zasloužilý hasiči okresu Rakovník   

o Titulem ZH na našem okrese se k dnešnímu dni může pochlubit 24 členů 

o Z. Ledvinka informoval že, jejich setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. května 

v restauraci Na Bazénu v Rakovníku od 10,30 hod 

o Středočeské setkání ZH se pak koná 22. 6. 2017 na Kladně 



o Starosta OSH opět upozornil na nečinnost pana Hégra, člena VV OSH, který 

má právě ZH našeho okresu na starost. OSH vychází našim členům vstříc 

(zařídí, zajistí, zaplatí…) ale potřebuje součinnost. Na okresním setkání bude 

přednesen návrh na změnu ve vedení aktivu ZH.   

 

8. Informace OORP, OORR, OORM 

- OORP  

o Z Ledvinka informoval o vyhodnocení okresního kola literárně-výtvarné soutěže 

Požární ochrana očima dětí a mládeže (předání ocenění a exkurze na HZS Rakovník 

24. 4.), 

o  o uskutečněném školení preventistů (7)  

o a především o prvním ročníku Rakovnického dne se záchranáři 26. 4. ve sportovním 

areálu III. ZŠ Rakovník – podařilo se OORP sehnat mediální partnery, sponzory, kteří 

dodali pěkné ceny pro děti a především se zúčastnilo vysoké množství XY složek IZS, 

soutěže určené pro II. a VI. Třídy se zúčastnilo celkem 60 dětí (nepřízeň počasí kazila 

dojem), další ročník plánován  

- Z. Ledvinka pochvalně tuto akci okomentoval a OORP za aktivní činnost poděkoval 

-  OORR – L. Dvořák 

o Připravuje se krajská soutěž TFA – Husovo náměstí Rakovník, pořadatel OORR, 

protože SDH Kněževes po zkušenosti z loňského kola, odmítl tuto již pořádat 

o I. kolo v požárním sportu se uskuteční v sobotu 3. 6. v areálu III. ZŠ – hledá se 

technická četa 

o Krajské soutěže v požárním sportu se zúčastní 5 rozhodčích OSH Rakovník 

- OORM – V. Schuh 

o 12. – 13. 11. 2016 proběhlo řádné školení vedoucích mládeže – RZ Šlovice            

účast 45 vedoucích 

o Přítomní obdrželi seznam soutěží dětí i dospělých pro nadcházející sezony – 

zpravodaj 

o  Seznámeni s konáním nultého ročníku Ligy v požárním útoku mladých hasičů 

OSH Rakovník 

o Hodnocení společného plnění odznaků odborností  - 125 dětí z 16 kolektivů, je třeba 

lépe děti připravovat, pochválena příprava dětí z SDH Hřebečníky 

o Většina okresních soutěží pro děti a dospělé nemá pořadatele!!!                             

Sbory pracují ve svých obcích, ale nechtějí se podílet na akcích okresních. Je třeba o 

tom mluvit na oslavách, valných hromadách.  

o V. Schuh použil slova vedoucí OORM – „Nevěřím, že v našem okrese, kde je na 3500 

dobrovolných hasičů se každý rok nenajde 25 dobrovolníků.“ 

o Máme OSH časomíru, ale potřebujeme k ní obsluhu – dva lidé nemohou zvládnout 

všechny akce 



9. Zpráva OKRR    

o P. Melč shromáždění informoval o provedených inventurách a odpisu 

nepotřebného materiálu 

o Stav BÚ k 30. 4. 2017 – 274.048,70,- 

o Stav pokladny 37.464,- 

 

10. Diskuse 

- V. Schuh informoval o příspěvku Nadaci hasičského hnutí – v roce 2016 OSH přispělo 

částkou 1 Kč za každého člena OSH, navrhl přispět stejným systémem 

 SP bere na vědomí 

- V. Schuh – soutěž TFA o pohár starosty KSH – žádost o doprovodný program, ukázku práce 

mládeže, technika …?  

- Z. Ledvinka informoval o rezervaci termínu Okresní hasičské zábavy, 17. 11. 2017 v Domě 

osvěty v Rakovníku, bude žádán příspěvek z fondu hejtmanky 

 SP bere na vědomí 

- Z. Ledvinka informoval o setkání starostů OSH a starosty KSH s hejtmankou Jermanovou 

Pokornou dne 22. 5. 

- P. Dvořák – doprovodný program k TFA – „vystoupení s hasičskými sekyrami“ – osloví a 

zjistí podmínky jejich účasti 

- Okrsek č. 5. – ve Hvozdě soutěž (základní kolo): dotaz – čím nás podpoří OSH? 

 Reagoval p. Ledvinka – dodali jsme pořadateli stopky, startovní čísla, zajistili hlavního 

rozhodčího   

- P. Dvořák se dotazoval na možnost pořízení nových hasičských stříkaček společných na 

okresní kola. 

 

- P. Chvátal – se dotazoval, zda byl pozván na toto jednání p. Hégr. p. Ledvinka - ano byl  

 

- P. Dvořák se omluvil za účast v civilu – má příslužbu a v případě nutnosti nechce běhat mezi 

vagóny v uniformě! Pokračoval pozváním na zákl. kolo v PS okrsku č. 4. v Chrášťanech 20.5. 

 

- SDH Svinařov – 19. 8. Posezení pod lípou – hraje Kastelán – zvou všechny sbory 

Starosta OSH po ukončení diskuse – vyzval k přečtení usnesení a jeho schválení .                     

Usnesení bylo přijato    

11. Na závěr starosta OSH Z. Ledvinka, všem poděkoval za účast a popřál příjemnou cestu domů.  

Zasedání SP bylo ukončeno v 18, 30 hodin.  

 

Zapsala:  ………Šorsáková……………………………………….. 

Ověřovatel zápisu:  Vlastimil Schuh ……………………………………. 

                                Jiří Klátil……………………………………………..  


