
Záznam ze Shromáždění představitelů sborů OSH Rakovník  

konaného  dne 20. listopadu 2019 od 17,00 hodin  

v učebně HZS Rakovník 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

- J. Čečrdlová pověřená starostou OSH Rakovník řízením omluvila starostu 

OSH z jednání ze zdravotních důvodů. Dále představila program jednání: 

1) zahájení 

2) Informace starosty 

3) Rušení sboru 

4) Zpráva OKRR a návrh rozpočtu na rok 2020 

5) Informace okresních odborných rad 

6) Valné hromady 

7) Shromáždění delegátů 

8) různé a diskuse 

9) závěr 

 

- Schváleno jednomyslně 

- Dále byla schválena zapisovatelka: J. Čečrdlová a ověřovatelé zápisu M. 

Charvát a P. Štross. 

 

2) Informace starosty 

- Náměstek starosty OSH Vlastimil Schuh přednesl zprávu o činnosti OSH 

Rakovník za období květen - listopad 2019. Informoval o uspořádaných akcích - 

soutěžích mládeže i dospělých nebo o setkáních zasloužilých hasičů. 

 

- Dále přítomné informoval o  započatých jednáních s městem Rakovník o 

výstavbě skladovacího prostoru na městském stadionu při III. základní 

škole v Rakovníku, kde by OSH mohlo uložit všechny překážky.  

- Při té příležitosti poděkoval za dlouholetou starost starání se o překážky 

panu Jiřímu Čečrdlemu a za poskytnutí skladovacích prosto firmě 

Rakochmel. 

- Město je jednáním nakloněno. Zatím je domluveno, že by se stavba 

realizovala svépomocí na městském pozemku a pak by bylo odváděno 

roční nájemné 25 000,-, přičemž aktuálně platí OSH nájem za akce kolem 

17 000,-. S městem bude dále jednání. 

 

3) Rušení sborů - V. Schuh informoval, že na našem okrese budou 

v součinnosti s kanceláří SH ČMS zrušeny dva sbory - SDH Rakovník, SDH 

Přerubenice. 

 



4) Zpráva OKRR - předseda OKRR V. Melč přednesl zprávu a dále informoval 

o tom, že v roce 2018 proběhla v kanceláři OSH Rakovník kontrola z KSH 

Středočeského kraje. Ta shledala několik administrativních nedostatků a  tak se 

v listopadu 2019 uskutečnila následná kontrola,  která již neshledala dalších 

nedostatků. 

 

- Návrh rozpočtu OSH Rakovník pro rok 2020: V. Schuh přítomným 

přednesl a okomentoval návrh rozpočtu na rok 2020. 

 

5) Informace okresních odborných rad 

 

- J. Čečrdlová shrnula činnost OORM za období květen - listopad 2020: 

uspořádané postupové i pohárové soutěže, okresní soustředění ve Vojtově 

mlýně. Vzpomněla také sportovních úspěchů našich sportovců Nely 

Matuškové (Lužná) a Michala Špačka (Skryje) na Mistrovství ČR dorostu 

v požárním sportu. Dále uvedla, že v sobotu 16. 11. se v Kolešovicích 

konal Seminář vedoucích mládeže ke zhodnocení činnosti úseku mládeže 

OSH Rakovník v období 2015- 2019 a k naplánování činnosti a navržení 

složení OORM na roky 2020 - 2025. 

 

- J. Čečrdlová okomentovala situaci okresní odborné rady prevence. Ta byl 

v roce 2019 spíše pasivní, což bylo dáno pracovní a soukromou 

vytížeností vedoucího této rady. Toto snad bude napraveno na jaře 2020 

zvolením nového vedoucího rady. 

 

- J. Čečrdlová informovala o fungování okresní odborné rady represe, o 

uspořádání soutěže - I. kola v požárním sportu, plánovaném školení 

rozhodčích. Dále přednesla náměty pro složení příští rady represe - např. 

zda je nutné, aby do rady byli automaticky navrhování velitelé okrsků, 

zda je toto funkční model. Vyzvala přítomné, aby se ve sborech a okrscích 

zamysleli nad tím, zda mají nějaké schopné a aktivní lidi pro tuto práci. 

 

6) Valné hromady 

 

- Pracovnice vnitroorganizačního úseku Kanceláře SH ČMS, slečna Nikola 

Fenclová, přítomným vysvětlila, jak mají proběhnout valné hromady a jakou 

dokumentaci je třeba v souvislosti s tím zpracovat - jaké formuláře, jak vyplnit, 

zda ověřit podpis či ne atp.   

- Zvláště upozornila na povinnost (ukládá občanský zákoník) dodat dokumenty 

po volbě statutárního zástupce pobočného spolku = starosty SDH. Tyto 

dokumenty musí dodat všechny sbory, i ty, které zvolí dosavadního starostu. 

Jsou to:  Souhlas se zápisem do veřejného rejstříku (včetně ověřeného podpisu), 

Výpis usnesení VH SDH (bez ověřeného podpisu) a příloha k Registračnímu 



listu. Zde upozornila na to, že registrační číslo není totožné s číslem sboru 

v evidenci! 

- Připomněla, že všechny důležité informace a také všechny potřebné 

dokumenty je možné dohledat na www.dh.cz (horní lišta - záložka VI. sjezd). 

 

7) Shromáždění delegátů sborů OSH Rakovník 

 

- J. Čečrdlová informovala o návrhu VV OSH Rakovník na konání SD 

v sobotu dne 21. března v Domě osvěty v Rakovníku. 

- Dále představila přítomným návrh klíče ke zvolení delegátů, kteří mají 

být zvoleni na valných hromadách. 

- Vysvětlila, jak budou probíhat přípravy SD - je třeba odeslat zprávy o 

konání Valných hromad SDH včas tak, aby kancelář OSH měla čas 

připravit co nejdříve podklady pro jednání SD a rozeslal je začátkem 

února 2020. 

- V této souvislosti vyzvala přítomné, aby se zamysleli nad tím, jaký 

volební řád pro SD 2020 bude zvolen. Zda budou kandidáti na starostu 

OSH a kandidáti na náměstka starosty OSH zvlášť nebo zda bude možné, 

aby neúspěšný kandidát/ti na starostu se stali automaticky náměstky 

starosty OSH nebo byli automaticky přidáni jako kandidáti do volby 

náměstků.  

o Po krátké diskusi se přítomní odsouhlasili rozdělenou variantu 

- tedy, že kandidáti na starostu a kandidáti na náměstky budou 

oddělení, tedy, že lze kandidovat buď na starostu nebo na 

náměstka. 

 

8) Různé 

 

-  J. Čečrdlová informovala o skončení pravidelných článků o 

dobrovolných hasičích v příloze Rakovnického deníku a to z rozhodnutí 

středočeské redakce Deníku. Vyzvala ovšem přítomné k tomu, aby i 

nadále posílali náměty, zajímavé články apod., které mohou být 

zveřejněny. 

- J. Čečrdlová upozornila na informace kanceláře ze Zpravodaje OSH 

Rakovník - odevzdávání členských příspěvků do konce února 2020. A 

odevzdání evidenčních listů/přihlášek členů SDH na kancelář OSH 

Rakovník (GDPR). 

- V. Schuh přítomným představil a okomentoval navrhované změny Stanov 

SH ČMS. Nikdo z přítomných neměl připomínek.  

- V. Schuh dále přednesl stručnou informaci z jednání KSH Středočeského  

kraje. 

- B. Švarc vznesl dotaz týkající se akcií Hasičské vzájemné pojišťovny.  A 

to v souvislosti s tím, že v  posledních dnech obdržely sbory nabídky 

http://www.dh.cz/


k odkupu akcií a také vyjádření Kanceláře SH ČMS s doporučením 

neprodávat. Informoval o tom, že před lety (cca sedmi) se akcie 

odevzdávali na kancelář OSH Rakovník a dotázal se, zad jsou akcie 

v kanceláři, a jak to s akciemi je. 

o V. Schuh ani J. Čečrdlová o této záležitosti neměli informace. Bylo 

přislíbeno toto zjistit a sbory informovat. 

 

Skončeno v 18,45. 

Zapsala: Jaroslava Čečrdlová 

Ověřil: M. Charvát, P. Štross 

 

 


