ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU
ZE DNE 18. 1. 2017, OD 18. 00 HODIN

Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Návrh rozpočtu na rok 2018
Návrh dotace ze Středočeského kraje pro jednotlivá SDH
Příspěvek za vyznamenání pro jednotlivá SDH
Užívání zapůjčeného osobního automobilu
Uspořádání okresního plesu
Návrh na uspořádání okrsků OSH
Nákup terčů na PÚ 2 kusy
Uspořádání soutěže pro veterány
Nákup plechové skříně - archivace dokumentů s osobními údaji

1. Zahájení
-

přítomné přivítal starosta OSH Rakovník p. Zdeněk Ledvinka
Zvolení ověřovatelů zápisu: Charvát, Sedlák a zapisovatelky Čečrdlové
pro: 10 hlasů
Schválení programu jednání: 10 pro

2. Návrh rozpočtu
-

Starosta okomentoval návrh rozpočtu na rok 2018, o němž byla vedena krátká diskuse
pro: 10

3. Dotace Středočeského kraje: starosta OSH podal informace o plánu rozdělování dotací
z kraje na rok 2018 prostřednictvím KSH a OSH
-

Pokud k tomu dojde, je třeba vymyslet nějakou metodiku žádání, vyhodnocování a přidělování
dotace z OSH do sborů

-

Jasněji bude po únorovém jednání VV KSH

-

Na březnovém jednání VV OSH už by se mělo diskutovat nad návrhy případné metodiky,
měl a by být známa alokace pro OSH (připomenout do pozvánky na jednání VV OSH, že se
bude toto probírat)

4. Příspěvek na vyznamenání

-

Starosta OSH navrhl poskytnout některou medaili sborům zdarma

-

Po krátké diskusi rozhodnuto, nevybírat peníze za stužky k medaili za věrnost za 20, 30, 40,
50, 60 … let a čestné uznání

5. Starosta OSH naboural služební automobil (14. 12. 2017) - auto je určeno k likvidaci,
odhlášeno, je možnost ho za 5000,- prodat - pro: 10
-

Nabídka na starší vozidla od HZS nebo od Ministerstva zemědělství, cca 10 let stará vozidla Z. Ledvinka bude členy VV OSH informovat o vývoji situace

6. Hasičská zábava 2017 - 90 lidí, OSH doplatilo 12,000,- Kč, z příspěvku z fondu
hejtmanky
-

Pro příští ročník je třeba zapracovat na propagaci, návrh termínu 17. 11. 2018

-

Pro: 9, zdržel se: 1

7. Okrsky - v dubnu 2016 jsme u okrsků upravili číslování, nyní je třeba je uspořádat
tak, aby nebyly v okrsku třeba jen 2 sbory nebo, aby sbory, které nejsou zařazeny
v některém okrsku, byly zařazeny. Je potřeba aktualizovat seznam sborů v okrscích kancelář OSH obešle členy VV OSH s připomenutím, aby zaslali seznam sborů
v jejich okrsku.
8. Nákup terčů - starosta předložil návrh na nákup 2 ks nástřikových terčů včetně
kabeláže u firmy Proizs za 56 144,- Kč (v porovnání s jinými nabídkami ej tato cenově
výhodná)
-

Pro: 10

9. Soutěž pro veterány - návrh na uspořádání soutěže přišel z SDH Sýkořice - starosta
OSH + Martin Nedvěd a Miroslav Charvát si vezmou na starost - termín, nejspíš v září
2018
10. Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů musí být zakoupena plechová skříň
-

Pro: 10

11. Různé
-

Prapor OSH: starosta má z valných hromad návrh na pořízení praporu OSH - cca
50 000,- až 80 000,-. Po diskusi rozhodnuto odložit až na rok 2019/2020. V roce 2018
připravit návrh. Představit jej představitelům sborů a také pošetřit peníze. Aby se
návrh představil starostům. Pro: 10

-

Projednání návrhů na udělení medailí. Pro: 10

-

Plamen - SDH Panoší Újezd zajistí technickou četu na II. kole hry Plamen a SDH
Chlum-Ryšín zajistí technickou četu na I. kole požárním sportu (obě akce budou ve
sportovním areálu při III. ZŠ)

-

Termíny akcí: J. Čečrdlová předložila seznam sportovních akcí pořádaných v roce
2018 v okresu Rakovník, rozeslat členům VV

V Rakovníku: 18. 1. 2018
Zapsala: J. Čečrdlová
Zápis ověřili: M. Charvát a J. Sedlák

