Zápis z jednání Odborné rady velitelů ze dne 22. 10. 2015,
svolána p. Ladislavem Dvořákem, plánovaný začátek v 18.00 hodin
Účast: dle prezenční listiny, omluven p. Vlastimil Schuh, Chvátal Bedřich
Hosté: Ledvinka Zdeněk, starosta OSH Rakovník
Zapisovatel: Strouhalová Jana
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace ze zasedání KORV
Informace ze zasedání VV OSH Rakovník z 5. 9. 2015
Odznaky odbornosti Hasič II a Hasič III, strojník, velitel
Školení a přezkoušení rozhodčích požárního sportu
Diskuse
Závěr

Ad. 1. Zahájení
-

Ladislav Dvořák přivítal všechny přítomné i hosty, zahájení provedl v 18.15 hodin

Ad. 2. Informace ze zasedání KORV
-

-

P. Ladislav Dvořák informoval o průběhu krajské soutěže v Nymburce, kritika na povrch drah,
málo rozhodčích, zlepšit organizaci
Okrsková kola na okresech proběhla bez větších komplikací a problémů, upozornil, že na
okrskových kolech bývá zařazena pořadová příprava,
Informace o TFA – návrh na jednání se zástupci ligy v disciplínách TFA a určit jeden závod jako
nominační, ze kterého by měli vyjít reprezentanti KSH na MČR v TFA. Na další jednání bude
pozván zástupce KORV
Kritika celkově na menší zájem o požární sport, méně družstev, některé okresy neposílají ani
zástupce na krajské kolo

Ad. 3. Informace z jednání VV OSH Rakovník
-

-

Zprávu přednesl p. Ledvinka Zdeněk - informoval o nákupu nového nábytku do kanceláře
OSH, dále o výsledku revize členských příspěvků, zjištěn schodek ve výši Kč 40 600,--. Na
základě zjištěného manka v pokladně podal rezignaci na funkci náměstka p. Kessler Josef,
zároveň rezignoval z funkce člena výkonného výboru. Pan Štěpán Kejla rezignoval na funkci
člena výkonného výboru.
Na příští rok bude opět požádáno o dotaci Středočeského kraje, ke zvážení, jak finanční
prostředky využít – návrhy – nová časomíra, přetlakové ventily, startovní bloky, nové
překážky, členové rady by měli vyhotovit návrh, včetně finanční analýzy a předat na OSH do
konce roku 2015

-

P. Ladislav Dvořák informovat přítomné, že novým zástupcem ve VV KSH bude dle stanov p.
Ledvinka, jeho jmenování bude projednáno na shromáždění delegátů OSH

Ad. 4. Odznaky odbornosti Hasič II a Hasič III
-

Nebude vyhlášen samostatný termín na pořádání zkoušek odbornosti Hasič II, jednotlivá
OORV si uspořádají své zkoušky, termín musí být nahlášen na KSH, osvědčení a vydávání
průkazů bude evidovat KSH

Ad. 5. Školení a přezkoušení rozhodčích požárního sportu
-

p. Ladislav Dvořák informoval o plánovaném školení rozhodčích v požárním sportu,
plánováno na únor – březen 2016. Požádal přítomné, aby dali informaci do svých SDH, stálý
nedostatek kvalifikovaných rozhodčích

Ad. 6. Diskuse
-

P. Karban – velitelé a strojníci nemají osvědčení, dle domluvy s ostatními členy bude požádán
p. Jelínek o dohledání osvědčení, jakmile bude předáno na OSH, budou doručeny adresně
Martin Nedvěd – bude zastupovat na jednání TFA
Informace o okresním kole v požárním sportu – soutěž dorostu jednotlivců bude probíhat
v pátek po přípravě před konáním samotné soutěže dospělých. Důvodem je účast některých
jednotlivců zároveň v družstvech mužů, žen.

Ad. 7. Závěr
Zasedání ukončil p. Ladislav Dvořák poděkováním všem členům za účast v 19. 20 hodin

Zapsala: Strouhalová Jana

