
ZÁPIS Z VÝKONNÉHO VÝBORU 

ZE DNE 15. 3. 2018, OD 17. 00 HODIN 

 

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

Program: 

1. Zahájení 

2. Informace k dotacím ze Středočeského kraje 

3. Informace starosty OSH 

4. Vyznamenání 

5. Různé 

 

 

 

1) Zahájení provedl starosta OSH Rakovník z. Ledvinka 

2) Dotace z krajského úřadu na rok 2018 - Z. Ledvinka 

a. Částka cca 1 300 000,- by měla být přidělena KSH Středočeského kraje - vize byla 

taková, že polovina zůstane na KSH  polovina do okresů (část rovným dílem a druhá 

část koeficientem podle členské základny jednotlivých okresů) - jasněji bud epo 

jednání VV KSH začátkem dubna 

Po krátké diskusi VV vyslovil s nákupem nesouhlas, protože tento nákup považuje za 

zbytečnou krátkodobou investici 

3) Informace starosty OSH - Z. Ledvinka 

b. Výměna členských průkazů - otázka z KSH - návrh zakoupit krajskou tiskárnu na 

průkazy, spoluúčast okresů cca 9 000,- na VV KSH bude projednáno 10. 4.  

c.  Starosta OSH informoval o vzniku Smlouvy o výpůjčce, resp. užívání prostor 

kanceláře OSH 2018-2023 s HZS,  nájem a energie  7353,- Kč/rok 

d. Zasloužilí hasiči: budou zpřísňovány podmínky pro udělení titulu, především v ohledu 

činnosti navrhovaného člena 

e. Ke dni konání jednání V OSH bylo zaplaceno cca 70% příspěvků,  

f. Starosta připomněl, že se musí dodávat přehled o majetku a závazcích za rok 2016  

g. Formuláře najdete na: https://www.dh.cz/index.php/ekonomika/ucetnictvi/66-

metodicky-pokyn-c-4-2016-zverejnovani-prehledu-o-majetku-a-zavazcich-nebo-

ucetni-zaverky  

4) Vyznamenání: VV schvaluje udělení medailí za příkladnou práci a záslužných medailí 

OSH Rakovník dle předložených návrhů 



 

5) Různé 

a. Z. Ledvinka - informace z valných hromad: potíže s navýšením členského 

příspěvku se více méně neobjevily (jen několik případů) 

b. Členská základna 3599 členů k 15. 3. 2018 

c. Neaktivní sbory: Hořesedly (4 členové), Kroučová (3 členové) tak, aby se 

nemuselo likvidovat 

d. V. Schuh - připomněl, že SH ČMS má platnou smlouvu s Ochranným svazem 

autorským - to platí pro akce pořádané SH ČMS - SDH, když se nevybírá vstupné, 

neplatí pro záznam např. na Youtube 

e. Seznam okrsků dodal pan Miloslav Hegr - starosta OSH rozešle členům VV (a na 

web) 

f. Služební automobil - odmítnuty dvě nabídky - HZS - bylo by nutné do aut hned 

investovat, čekáme na lepší nabídku 

g. Web - J. Čečrdlová - aktualizovaná a upravená verze bude spuštěna v dubnu 2018 

h. Požární sport - J. Čečrdlová -  informace o nových pravidlech požárního sportu 

i. Mládež - J. Čečrdlová - školení rozhodčích, společné plnění odznaků odbornosti,  

j. Prevence - Z. Strouhalová  

i. žádá zařazení částky 4 000,- na ceny za POODM (vyhodnocení 26.3.) - 

pak bude zde na stanici slavnostní předání, diskutována kategorie K1, K2;  

ii. rada prevence připravuje Rakovnický den se záchranáři 25. 4., sponzoři 

na diplomy, poháry zůstali, místo konání - SK Rakovník, žádá OSH o 

příspěvek - 10 000,- 

VV OSH oba příspěvky schválil. 

k. Represe - L. Dvořák  

i. zrušeno školení a zkoušky rozhodčích kvůli nové směrnici požárního 

sportu; 

ii. školení rozhodčích instruktorů možno organizovat ze strany SH ČMS - 

žádá starostu OSH, aby na KVV požádal o uspořádání školení rozhodčích 

instruktorů ve Středočeském kraji,  

iii. okresní kolo (I. kolo) podle stávající platné SHS 

iv. informace o únorovém semináři represe, který v únoru uspořádala ÚORR  

 



 

l. OKRR Ing. Melč  

i. návrh na vyřazení věcí z evidence, koncem roku 2017 provedena fyzická 

inventura - žádá o vyřazení: kalového čerpadlo robin (2002) - SDH 

Lužná, havarované vozidlo Fabia, 6 vysílaček z kanceláře OSH - 

zastaralé, stará časomíra  z roku (2005), fotoaparát Nikon (2005) - M. 

Hegr 

VV OSH schválil 

m. Z. Ledvinka: představil nabídku  SH ČMS na pamětní medaile ke 100. výročí 

Československa - disutováno kolik jich pro OSH objednat (starosta města 

Rakovník a další lidé, kteří dobrovolné hasiče podporují) bude objednáno 30 kusů 

a na příštím výkonném výboru přineseme návrhy z okrsků 

n. J. Čečrdlová podala informace k akcím ke 100 letům 

 

 

Zapsala: J. Čečrdlová, skončeno: 18,30 

Zápis ověřili: Z. Strouhalová, M. Nedvěd  


