
Záznam z jednání VV OSH 21. 4. 2022 
 

Přítomni: dle prezenční listiny založené na OSH 
 

1) Zahájení provedl starosta Z. Ledvinka 
a) Volba zapisovatelky: N. Fenclová 
b) Volba ověřovatelů: V. Schuh, M. Nedvěd 

 
Usnesení č. 15/21-04-2022: VV OSH Rakovník schválilo volbu zapisovatele a volbu ověřovatelů.  
 

2) Informace ze SP Přibyslav: 
a) Z. Ledvinka informoval přítomné o průběhu jednání ze Shromáždění představitelů OSH 

v Přibyslavi: 
- zavedení datových schránek pro pobočné spolky od 1. 1. 2023; 
- navýšení členských odvodů.  

b) Dále přítomné informoval ohledně setkání s hejtmankou Středočeského kraje a 
následného VV KSH Středočeského kraje.  
 

Usnesení č. 16/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace sdělené starostou OSH na vědomí.  
 

3) Krajské setkání ZH 
a) Z. Ledvinka informoval o plánované akci Krajské setkání Zasloužilých hasičů, které se bude 

konat 23. 6. 2022 v pivovaru Krušovice. Prozatím proběhlo jednání s ředitelem pivovaru a 
starostkou obce.  

b) Následně vyzval přítomné, zda by nemohl někdo poskytnout historickou techniku pro 
ukázku v rámci této akce.  

 
Usnesení č. 17/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně Krajského setkání Zasloužilých 
hasičů na vědomí.  
 

4) Přeregistrace sborů 
a) N. Fenclová informovala o novince ohledně podávání změn do veřejného rejstříku, kterou 

je od 1. 4. 2022 doložení plné moci k ostatním povinným tiskopisům.  
b) Dále přítomné seznámila se současným stavem přeregistrace a dokládání účetních závěrek 

do Sbírky listin, které shrnula ve vytvořených tabulkách.  
 
Usnesení č. 18/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně přeregistrace na vědomí.  
 

5) Okresní odborná rada mládeže 
a) J. Čečrdlová informovala o: 

I)  školení rozhodčích a vedoucích, které bylo v únoru 2022 zrušeno z důvodu nízké 
účasti; 

II) uskutečnění získávání odznaků odborností konaného 19. 3. 2022, kterého se 
zúčastnilo 58 dětí; 

III) zrušení soutěže Čistecký uzel z důvodu nepříznivého počasí. 
b) Připravované soutěže, jejichž konkrétní datum konání je v tabulce plánovaných akcí, 

dostupné na webových stránkách OSH.  
c) Informace z jednání KORM a OORM, které se uskutečnilo 1. 4. 2022 v Přibyslavi o ZPV, 

které již nebude součástí Hry Plamen, ale bude zařazeno do volnočasových aktivit. Dále o 
50. výročí Hry Plamen, jehož oslavy se budou konat na podzim tohoto roku v Přibyslavi.  

d) Vytvoření sdílené tabulky s rakovnickým týmem rugbystů a správou Městského stadionu 
v Rakovníku.  



Usnesení č. 19/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně činnosti OORM na vědomí.  
 

6) Okresní odborná rada prevence 
a) N. Fenclová informovala přítomné ohledně první schůzky členů OORP ze dne 17. 3. 2022. 

Kdy se jednalo především o vzájemné seznámení a představení činnosti, jako např. školení 
preventistů apod.  

b) Na jednání OORP byla vyhodnocena soutěž POODM, která bude vyhlášena 30. 5. 2022 od 
16:00 v prostorách HZS ČR – stanice Rakovník.  

c) Dále přítomné vyzvala o spolupráci v rámci hledání nových členů OORP.  
 
Usnesení č. 20/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně činnosti OORP na vědomí.  
 

7) Okresní odborná rada represe 
a) L. Dvořák st. zhodnotil školení rozhodčích požárního sportu, které se účastnil J. Černý.  
b) Soutěže: 

I) okrskové soutěže: 6. 5. Kolešovice, 7. 5. Hvozd a Čistá 
II) 22. 5. – Okresní kolo Požárního sportu v Rakovníku (technická četa se bude skládat 

především ze členů OORR);  
III) 18. – 19. 6. – Krajské kolo v požárním sportu v Kladně (výzva pro dodání min. 5 

členů do řad rozhodčích) 
IV) 4. 6. – TFA jednotek okresu Rakovník v Hořesedlích  

 
Usnesení č. 21/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně činnosti OORR na vědomí.  
 

8) Okresní kontrolní a revizní rada 
a) V. Melč informoval o uskutečněném krajském školení OKRR v Praze. 
b) Dále informoval o stavu pokladny a bankovního účtu.  

 
Usnesení č. 22/21-04-2022: VV OSH Rakovník bere informace ohledně činnosti OKRR na vědomí. 
 

9) Rozpočet na rok 2022 
a) Z. Ledvinka informoval o: 

I) rozpočtu na rok 2022  
II) kontroly SDH  
III) schváleného dotačního titulu pro Zasloužilé hasiče 

b) Dále požádal o hlasování na finanční příspěvek 40 000,- Kč na připravovanou akci Krajské 
setkání Zasloužilých hasičů.  

 
Usnesení č. 23/21-04-2022: VV OSH Rakovník schvaluje finanční příspěvek na Krajské setkání 
Zasloužilých hasičů 40 000,- Kč a schvaluje rozpočet na rok 2022. 
 

10) Diskuze 
a) Z. Ledvinka dal po krátké diskuzi hlasoval o výši členského odvodu na OSH Rakovník.  

 
Usnesení č. 24/21-04-2022: VV OSH Rakovník schvaluje jednotnou výši členského odvodu na OSH 
Rakovník na 150,- Kč.  
 

b) Dále rozvedl diskuzi o podpoření okrskových soutěží za podmínky splnění všech povinností 
vůči OSH (odevzdání hlášení o činnosti, odvedeny členské odvody, správnost přeregistrace 
apod.) a poskytnutí medailí titulovaným zdarma (za podmínky přidělení dotace). 

 



Usnesení č. 25/21-04-2022: VV OSH Rakovník schvaluje na základě přidělení dotace poskytnutí medailí 
titulovaným zdarma a schvaluje finanční podporu v hodnotě 1500,- Kč ročně na okrskové soutěže za 
podmínky splnění veškeré povinné dokumentace sborů příslušného okrsku. a poskytnutí medailí 
titulovaným zdarma 
 

c) Informace o schválení udělení titulu Zasloužilý hasič P. Pavlu Holému, p. Miroslavu 
Linhartovi a p. Ladislavu Dvořákovi. Předávání ocenění se bude konat 3. 5. 2022 
v Přibyslavi.  
9. 5. 2022 se bude konat schůze Aktivu zasloužilých hasičů OSH Rakovník v restauraci U 
Šéby.  

 
Ukončení: 19:00 hod. 
 
Zapsala: N. Fenclová 
 
Ověřil: 
V. Schuh 
M. Nedvěd 
 
 


