
ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU 

ZE DNE 2. 11. 2017, OD 17.00 HOD, KANCELÁŘ OSH RAKOVNÍK 

 

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

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace starosty  - Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 28. 10. 2017 

3. Úprava stanov SH ČMS 

4. Stav členské základny 

5. Členské příspěvky 

6. Dotace SČK, MŠMT 

7. Školení pro přístup do centrální evidence SDH 

8. Ocenění 

9. Info OORR a OORM – okresní soutěže 

10. Diskuze  

11. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

- přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Zdeněk Ledvinka, v 17.05 hod. a požádal 

přítomné o minutu ticha za zesnulého člena Výkonného výboru, p. Bedřicha Chvátala 

- schválení programu VV - schváleno 

- zvolení zapisovatele zápisu: p. Vlasta Šorsáková, ověřovatel zápisu: p. Vlastimil Schuh 

- schváleno 

 

2. Informace starosty – Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 28. 10. 2017 

 

- starosta OSH Rakovník p. Zdeněk Ledvinka informoval o účasti na shromáždění 

starostů OSH v Přibyslavi, e-mailem zašle členům VV OSH Rakovník zápis z jednání 

 

3. Úprava stanov SH ČMS 

 

- stanovisko VV SH ČMS  k postupu ve věci smluv o kolektivním členství v SH ČMS – 

starosta OSH Rakovník, p. Zdeněk Ledvinka předal zúčastněným tištěné informace, 

které jsou přiloženy k originálu zápisu 

 



4. Stav členské základny 

 

- Členská základna OSH Rakovník – 3.723 členů, 82 SDH. Dva sbory budou zrušeny – 

SDH Kroučová a SDH Hořesedly. Sbory jsou dlouhodobě neaktivní. 

 

5. Členské příspěvky 

 

- Informace od p. Ledvinky o nutnosti navýšení členský příspěvků z původních 50,- 

Kč/člena na 100,-/člena z důvodu dosažení dotací –  VV navýšení schválil. Toto 

stanovisko bude předneseno na Shromáždění představitelů dne 9. 11. 2017. 

Informace o navýšení členských příspěvků bude  starostům SDH zaslána jako 

doplňující bod k stávajícímu programu nejdéle v pondělí 6. 11. 2017, je nutné starosty 

sborů na tuto informaci připravit před shromážděním. 

 

6. Dotace SČK, MŠMT 

 

- p. Melč přečetl zprávu o hospodaření OSH Rakovník: 

- konečný zůstatek na běžném účtu k 30. 9. 2017 činí 148.303,67 Kč 

- stav pokladny k 30. 9. 2017 činí 18.475,- Kč 

- dotaze z roku 2016 s plněním i v roce 2017 od SČK z Fondu podpory dobrovolných 

hasičů ve výši 200.000,- použita na: dovybavení kanceláře nábytkem, zhotovení 

propagačních materiálů OSH, spoluúčast nákladů na TFA, nákup časomíry s displejem 

(část nákladů uhradila firma Kněžek s.r.o. Palkovice jako provizi za vystavené zboží). 

V roce 2017: zakoupení sady startovních čísel, bloků a přetlakového ventilu. Dotace 

vyčerpána. 

- dotace od SČK ve výši 29.000,- byla použita na pořádání TFA, na poháry a pitný režim 

při soutěžích mládeže a dospělých, na pitný režim při Rakovnickém dni se záchranáři 

- dotace na r.2017 SH ČMS ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT: Vzdělávání 

18.600,-, volnočasové aktivity 45.600,-, mzdové prostř. 23.524,-, provozní náklady 

39.000,-Kč. Prostředky budou použity dle přidělené dotace a po řádném vyúčtování 

přeposlány na náš účet. Dotace na mzdy byla již na účet převedena před vyúčtováním 

dotace. 

- Dotace na r.2017 přidělená SH ČMS ze státního rozpočtu prostřednictvím MV na PS 

ve výši 6.392,- na Plamen a dorost ve výši 8.806,- byly použity na úhradu stravy při 

soutěžích 

 

7. Školení pro přístup do centrální evidence SDH 

 

- již proběhla 3 školení pro přístup do evidence, proškoleno 27 sborů, další školení 

budou naplánována  



- informace o nových plastových průkazkách – nutné foto pro soutěžící. Průkazky 

v tisku, p. Ledvinka informoval o hromadném zasílání průkazek z OSH na ústředí – 

prozatím se zasílají v počtu 100 ks, do budoucna bude tisk i v menším počtu. 

 

8. Ocenění 

 

- vydáno 6 ocenění (PP a ZZ). Podána 1 žádost na medaili OSH pro člena SDH Přílepy – 

odsouhlaseno. 

- p. Ledvinka informoval přítomné o navržení  p. Hegra (SDH Lužná), na převzetí 

medaile ku příležitosti založení 45.výročí hry Plamen 

 

9. Info OORR a OORM – okresní soutěže 

 

- OORR - p. Ladislav Dvořák informoval o okresní soutěži PS 3. 6. 2017 na hřišti při 3.ZŠ 

Rakovník a o TFA dne 23. 9. 2017. TFA - kladná hodnocení z kraje. Malá účast 

soutěžících. P. Dvořák poděkoval sponzorům akce (manipulátor Všetaty, Konopásek 

Olešná), HZS Rakovník, SDH Kolešov, komentátorům akce p. Matějovskému (SDH 

Slabce) a p. Berkovci.  

- P. Dvořák vznesl požadavek na pracovní četu, která by byla nápomocna při soutěžích 

PS v roce 2018  

- Informace o soutěži PS v roce 2018 – 2. 6. Hřiště při 3.ZŠ Rakovník 

- OORM - P. Vlastimil Schuh informoval o činnosti úseku mládeže. Uplynulé soutěže – 

13.5. Plamínek v Lubné – účast 15 družstev .  26.-27.5. – II. kolo hry Plamen – účast 8 

družstev ml., 9 družstev starších.  2.6. – II. kolo soutěže dorostu jednotlivců účast 22 

soutěžících ve 3 kategoriích.  4. 6. – Luženská šedesátka. 9.-11.6. krajské kolo hry 

Plamen a soutěže dorostu – OSH Rakovník reprezentovalo družstvo st. SDH Lužná – 

10.místo  a Michal Špaček (střední dorost) – 1.místo – postup na MČR ve Zlíně – 

11.místo 

- P.  Schuh poděkoval p. L.Dvořákovi ml. (SDH CHrášťany) a I. Novotnému (SDH 

Krušovice) za pomoc při přípravě a během soutěže II.kola hry Plamen. 

- P. Schuh informoval o účasti 42 dětí na letním hasičském soustředění ve Vojtově 

mlýně. Podzimního soustředění (Dorost camp) v Jablonci nad Nisou se účastnily dvě 

desítky mladých hasičů – trénink disciplíny na 60m/100m  s překážkami 

- Informace o uspořádání I.kolo hry Plamen, Plamínek a dorostu 14.10.2017 ve 

Skryjích. Poděkování místním pořadatelům za připravenost akce. Účast cca 200 

soutěžících dětí ve věku 3 – 18 let. Soutěž byla negativně ovlivněna nedostatečným 

počtem proškolených a zkušených rozhodčích 

- Informace o plánu soutěží v r. 2018: 12.5. – II.kolo Plamínek, 25.-26.5. – II.kolo hry 

Plamen, 1.6. – soutěž dorostu – jednotlivci, 3.6. Luženská šedesátka 

- Informace o školení vedoucích mládeže 25.-26.2017 ve Skryjích 

 



10. Diskuze 

 

- p. L.Dvořák požádal přítomné, aby ve svých okrscích vznesli požadavek a zároveň 

pozvání na školení rozhodčích II. stupně v r. 2018 – nedostatek kvalifikovaných 

rozhodčích 

- p. V. Schuh předal informaci z ústředí ohledně doplnění sportovců v centrální 

evidenci SDH přes www.dh.cz do 20.11.2017. Přítomní obdrželi tištěné Inko. 

- p. Hegr informoval o setkání zasloužilých hasičů dne 16.11. od 15.00 hod na Příčině. 

K 2.11. potvrzena účast 8 členů, do 10.11. příjem přihlášek  

- p. Zdeněk Ledvinka informoval o pořádání Okresního hasičského plesu dne 

17.11.2017 v Rakovníku, přítomné pozval a požádal o předání pozvání do okrsků 

- p.  Ledvinka informoval o kanceláři OSH Rakovník – nájem činí 7.000,- / rok 

 

11. Závěr 

 

- Jednání ukončil p. Ledvinka, poděkoval za účast a popřál pohodovou cestu domů. 

Zasedání VV bylo ukončeno v 18.20 hod. 

 

 

 

Zapsala: Šorsáková Vlasta ………………………………………………………………………………… 

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

 

http://www.dh.cz/

