
ZÁZNAM ZE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH RAKOVNÍK 

konaného dne 28. 4. 2022 od 17,00 hodin v učebně HZS Rakovník  

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1) Zahájení jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání 
Z. Ledvinka přivítal přítomné představitele SDH, vyzval k uctění památky zesnulých 
minutou ticha a představil program jednání, který byl schválen.  
Dále proběhla volba zapisovatele – N. Fenclová, ověřovatelů – J. Čečrdlová a V. 
Porazík a jmenování skrutátorů – V. Melč, P. Ledvinková a B. Novotná.  

 

2) Informace starosty OSH 
Z. Ledvinka informoval přítomné o průběhu jednání ze Shromáždění představitelů OSH 
v Přibyslavi:  
- od 1. 1. 2023 budou automaticky zřízeny datové schránky pro všechny pobočné 
spolky – zde objasnil výhody zřízení datových schránek (např. v rámci komunikace se 
správními úřady) a nabídl pomoc ve formě semináře;  
- od 1. 1. 2023 – navýšení členských odvodů na SH ČMS na částku ve výši 50,- Kč za 
člena. 
Následně informoval o setkání s hejtmankou Středočeského kraje, kde bylo přítomným 
odsouhlaseno přiznání dotací pro KSH Středočeského kraje, které budou přerozděleny 
do jednotlivých OSH na podporu sportovní činnosti.  

 

3) Přeregistrace sborů 
N. Fenclová informovala o nejaktuálnější novince v rámci podávání změn do veřejného 
rejstříku, kterou je od 1. 4. 2022 doložení plné moci k ostatním povinným tiskopisům.  
Dále přítomné seznámila se současným stavem přeregistrace a dokládání účetních 
závěrek do Sbírky listin, kde se odkazovala na předložené vytvořené tabulky, které jsou 
zakomponovány do Zpravodaje OSH Rakovník. Současně vyzvala ke zjednání 
nápravy.  

J. Čečrdlová názorně ukázala, kde mohou jednotliví představitelé sborů nalézt 
potřebné dokumenty a nejrůznější aktuality vydávané SH ČMS v rámci webových 
stránek www.dh.cz.  

 

4) Okresní odborná rada mládeže 
J. Čečrdlová informovala o: 
-  jednáních OORM, kde se jednou setkali prezenčně, ale i online formou a na programu 
jednání byla příprava akcí pro rok 2022 – termíny akcí jsou rovněž součástí Zpravodaje 
OSH Rakovník;  
- sdílené tabulce obsazenosti Městského stadionu Zátiší s ostatními kluby využívajícími 
tento stadion – jsou zde zaznamenávány termíny soutěží i tréninky jednotlivých SDH; 
- společném plnění odznaků odborností, které se uskutečnilo po dvou letech v učebně 
HZS Rakovník – zkoušku úspěšně zvládlo všech 58 zúčastněných dětí;  
- konání celorepublikové porady vedoucích OORM a KORM dne 1. 4. 2022 v Přibyslavi, 
kde se projednávaly změny týkající se Směrnice hry Plamen/dorostu – oddělení 
závodu ZPV od sportovní části k volnočasové aktivitě (v roce 2023 ZPV nebude vůbec 
a v ročníku 2023/2024 již v rámci volnočasové aktivity) a oddělení běhu na 60 metrů 

http://www.dh.cz/


s překážkami z MČR hry Plamen v samostatnou soutěž (MČR se uskuteční na konci 
září 2022 v Benešově a postupovým kolem za OSH Rakovník bude závod Luženská 
šedesátka, následně krajské kolo v Rakovníku); 
- 50. výročí vniku hry Plamen, na jejíž počest byla vydána publikace Filatelie pro mladé 
hasiče, článek v časopise ABC, vytvořeny příležitostné odznaky apod. – v rámci výročí 
se na podzim uskuteční setkání zakladatelů a pamětníků v Přibyslavi.  

 

5) Okresní odborná rada prevence 
N. Fenclová informovala přítomné ohledně prvního jednání znovu obnovené OORP, 
která se konala dne 17. 3. 2022. Zde se jednalo především o vzájemné seznámení a 
představení budoucí vize o činnosti rady, jako je například školení preventistů, 
spolupráce s HZS apod.  
Na jednání proběhlo vyhodnocení 48. ročníku literárně-výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí a mládeže, které se zúčastnilo celkem 64 dětí – vyhlášení 
okresního kola proběhne dne 30. 5. 2022 od 16,00 hod v prostorách HZS – stanice 
Rakovník. Na vyhlášení bude navazovat exkurze místní stanice. Krajské kolo 
postupujících prací proběhne 8. 5. 2022 na jednání KORP v Praze.  
Dále přítomné vyzvala o spolupráci v rámci rozšíření řad preventistů a členů OORP. 

 

6) Okresní odborná rada represe 
V. Porazík za OORR informoval o konání základního kola Požárního sportu, které se 
uskuteční dne 22. 5. 2022 v Rakovníku. 
Dále představil nově vzniklou soutěž Netradiční závod o putovní pohár a nejlepší 
jednotku sboru dobrovolných hasičů neboli TFA jednotek okresu Rakovník. Zde 
přednesl svou vizi a informoval o podrobnostech soutěže, například poskytnutí 
jednotného materiálu pro všechny zúčastněné. Soutěž se bude konat dne 4. 6. 2022 
v Hořovičkách, po které budou následovat od 15,00 hod oslavy SDH Kolešov. Přítomné 
zároveň pozval na připravovanou soutěž i oslavy 135. výročí vzniku SDH Kolešov.  

 

7) Okresní kontrolní a revizní rada 
V. Melč informoval o uskutečněném krajském školení OKRR v Praze, kde se setkali 
vedoucí OKRR Středočeského kraje a za SH ČMS byl přizván p. Ivan Jirota.  
Dále informoval o činnosti OKRR, která se především zabývala přípravou rozpočtu na 
rok 2022 a o stavu pokladny i bankovního účtu OSH Rakovník.  

 

8) Rozpočet na rok 2022 
Z. Ledvinka představil body rozpočtu na rok 2022 a následně vyzval k odhlasování 
daného rozpočtu. Rozpočet na rok 2022 byl bez připomínek odhlasován.  

 

9) Diskuze 
a) Navýšení členského odvodu: Z. Ledvinka osvětlil důvody pro navýšení členských 

odvodů na SH ČMS a následně informoval o schváleném návrhu VV OSH 
Rakovník o navýšení členských odvodů na OSH Rakovník na částku 150,- Kč za 
člena. Následně dal o této skutečnosti hlasovat – návrh o navýšení členských 
odvodů na OSH Rakovník byl schválen.  

b) Krajské setkání ZH: Z. Ledvinka informoval o blížící se události pořádanou OSH 
Rakovník pod záštitou KSH Středočeského kraje – krajské setkání ZH konaného 
dne 30. 6. 2022 v pivovaru Krušovice.  



c) Aktiv zasloužilých hasičů: Z. Ledvinka sdělil, že v současnosti je v Aktivu 
zasloužilých hasičů OSH Rakovník celkem 20 členů. Dne 3. 5. 2022 bude titul 
Zasloužilý hasič předán třem členům SDH Chrášťany – p. Ladislav Dvořák, p. Pavel 
Holý a p. Miroslav Linhart. Aktiv ZH OSH Rakovník se sejde dne 9. 5. 2022 
v restauraci U Šéby.  

d) Kancelář OSH Rakovník – Z. Ledvinka informoval o úředních hodinách kanceláře 
OSH Rakovník, které jsou vždy v pondělí od 16 do 18 hodin. Ve čtvrtek po 
telefonické domluvě.  

e) Podpora okrskům: Z. Ledvinka informoval o podpoře okrskových soutěží za 
podmínky splnění všech povinností vůči OSH Rakovník všech sborů v příslušném 
okrsku (např. odevzdání hlášení o činnosti, odvedeny členské odvody, správnost 
přeregistrace) a poskytnutí medailí titulovaných zdarma (za podmínky přidělení 
dotace).  

 

10) Závěr a poděkování starosty OSH 
Z. Ledvinka na závěr poděkoval přítomným za účast a popřál šťastný návrat do svých 
domovů.  

 

Zakončení: 18,30 hod.  

 

Zapsala: N. Fenclová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

J. Čečrdlová 

V. Porazík 

  


