ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VV OSH RAKOVNÍK
29. 9. 2020 od 17,00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Host: p. Melč za OKRR
Program:
1) Zahájení
2) Plán soutěží
3) Projednání odborných rad
4) Plán práce VV pro následující období
5) Různé

1) Zahájení
- Starosta OSH Z. Ledvinka přivítal přítomné
- Schválena zapisovatelka P. Jirsová a ověřovatelé – M. Nedvěd, T.
Novák
2) Plán soutěží
- Dne 3. 10. 2020 – Závěrečné (IV.) kolo Rakovnické ligy – soutěž zajistí SDH
Chrášťany
- Dne 17. 10. 2020 – I. kolo hry Plamen - závod požárnické všestrannosti, soutěž
zajistí SDH Třtice
- Školení vedoucích – 13.−15. 11. 2020, Krušné hory, nedaleko Jáchymova.
Doprava autobusem. Přihlášení na školení je závazné z důvodu povinnosti
zaplacení zálohy na ubytování a stravu.
3) Projednání odborných rad
Rada represe
- Úkol: kontaktovat a svolat navržené členy do okresní odborné rady represe
Návrh: L. Dvořák
- oslovit pana Jakuba Černého – vytvořit sekci rozhodčích na požární sport
- uspořádat seznam všech rozhodčích na požární sport – Evidence
Rada prevence
- Úkol: kontaktovat a svolat navržené členy do okresní odborné rady prevence
- Pokusit se obnovení její činnosti – školení preventistů, předávání informací do
obcí, oslovit školy.
Rada mládeže
- Představení členů a vedoucí okresní odborné rady mládeže Jaroslavy
Čečrdlové
- Seznámení s prací rady mládeže
4) Plán práce VV
- Přestěhovat a inventarizovat majetek OSH – překážky a ostatní vybavení na
požární sport – p. Melč (OKRR), zvolit termín, zajistit dopravu z HZS

Podána informace o změně nájemní smlouvy Stadionu Na Zátiší na dobu
neurčitou, možnost trénovat 3x týdně.
- Sklad s materiálem budou spravovat Ivan Novotný a Václav Pinďák.
Úkol: vytvořit zápůjční řád
- V případě potřeby členové VV zastoupí starostu OSH Zdeňka Ledvinku a
náměstka Vlastimila Schuha na valných hromadách sborů
- VV se sejde 4x za rok, pokud bude potřeba i vícekrát.
-

5) Různé
- pan Melč navržen do Krajské kontrolní a revizní rady
- paní Jaroslava Čečrdlová navržena do Krajské odborné rady mládeže
- pan Jiří Čečrdle zvolen vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů OSH Rakovník a
navržen jako člen krajského aktivu
- SDH Kolešovice, velký úspěch na MČR TFA, 1. místo, VV odsouhlasil
odměnu 15000,- CZK na materiál
- Z. Ledvinka oznámil změnu na postu účetní OSH - paní Olga Šímová
- Z. Ledvinka informoval o omezeném provozu kanceláře - pouze jednou týdně
maximálně 2 osoby, po telefonické domluvě
- V. Šorsáková informovala o oslavách 135. výročí založení SDH Přílepy 3.
července 2020
- V. Šorsáková podala návrh na školení pro práci s Centrální evidencí, zaškolení
nových členů, kteří musí nově pracovat s Centrální evidencí i těch, kteří s ní již
pracují
- Z. Ledvinka shrnul informace o dotaci ze Středočeského kraje – 36000,- , která
byla rozdána do sborů na sportovní a kulturní akce podle vyplněných a
předložených žádostí
- Z. Ledvinka informoval o zakoupení nového přetlakového ventilu a terčů na
střelbu ze vzduchovky
Skončeno: 18,15
Zapsala: P. Jirsová
Ověřovatel zápisu:
M. Nedvěd
T. Novák

