
Záznam z jednání Výkonného výboru OSH RAKOVNÍK 

24. 10. 2022, 17,00 hodin 

kancelář OSH Rakovník 

 

Přítomni: dle prezenční listiny založené na OSH 

 

1. Zahájení jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z 

 jednání 

a) Starosta OSH Z. Ledvinka provedl přivítání a seznámení s programem 

jednání.  

b) Volba zapisovatelky: Jaroslava Čečrdlová 

c) Ověřovatelé zápisu: Vlastimil Schuh, Zdeněk Ledvinka. 

 

Usnesení č. 26/24-10-2022: VV OSH Rakovník schválilo volbu zapisovatelky a 

volbu ověřovatelů zápisu. 

 

2. Informace starosty OSH 

a) Informace z jednání VV KSH 

- Z. Ledvinka informoval o hodnocení krajských akcí za rok 2022. OSH 

Rakovník bylo pozitivně hodnoceno za velmi pěkně připravenou akci 

Setkání zasloužilých hasičů Středočeského kraje v Krušovicích  a také 

za přípravu Krajského kola v běhu na 60m s překážkami. 

- Dále přítomné informoval o možném budoucím snížení dotací ze 

Středočeského kraje o 1,5 mil. Kč pro celé KSH.  

b) Informace ze Shromáždění starostů OSH (Přibyslav, 21. 10. 2022) 

- Apel na lepší kontrolu financí a dále klást větší důraz na řádné 

zabezpečení valných hromad SDH. Tiskopisy budou k dispozici na 

www.dh.cz v sekci vnitroorganizační. 

- Od 1. 1. 2023 bude všem pobočným spolkům, které doposud nemají 

zřízenou datovou schránku, automaticky zřízena datová schránka. 

SDH v průběhu pár týdnů přijde obálka s přihlašovacími údaji, sbor 

musí schránku aktivovat. Je doporučeno nastavit upozornění na 

příchozí zprávy prostřednictvím e-mailu nebo SMS a je také možné 

udělit přístup dalšímu členu SDH - např. jednatel/ka. 

- Stanovy SH ČMS - v roce 2026 by měly být schváleny změny. 

Postupně budou rozesílány podoby textu k připomínkování. 

- Zástupci HVP informovali o chodu pojišťovny a představili program 

Siggy - srovnávač pojištění. 

- Starostka M. Němečková poděkovala všem členům za pomoc při 

zdolávání požáru v Hřensku. 

 

Usnesení č. 27/24-10-2022: VV OSH Rakovník bere informace z jednání VV 

KSH Středočeského kraje a jednání Shromáždění starostů OSH na vědomí.  

http://www.dh.cz/


3. Přeregistrace sborů 

a) N. Fenclová informovala o zrušení nepřeregistrovaných sborů - Kroučová, 

Hořesedly a dále podala informaci o stavu likvidace SDH Přerubenice a 

Rakovník. 

b) Dále upozornila, že ve sbírce listin jsou stále nedostatky. Zdůraznila, že 

zápis ve veřejném rejstříku a přehledy o majetku a závazcích jsou také 

součástí prováděných kontrol.  

 

Usnesení č. 28/24-10-2022: VV OSH Rakovník bere na vědomí informace 

týkající se veřejného rejstříku a sbírky listin a zároveň ukládá N. Fenclové a J. 

Čečrdlové nedostatky v rejstříku a  sbírce listin vhodně prezentovat na 

Shromáždění představitelů sborů dne 31. 10. 2022 a tabulku s vyznačenými 

nedostatky přiložit k tomuto zápisu. 

 

4. Okresní odborná rada mládeže 

a) J. Čečrdlová přednesla zprávu o činnosti okresní odborné rady mládeže.  

a. Shrnutí uskutečněných sportovních i vzdělávacích akcí na úseku 

mládeže. 

i. květen - II. kolo hry Plamínek, II. kolo hry Plamen, II. kolo 

soutěže dorostu (družstev a jednotlivců),  

ii. červen - září: 4 kola Rakovnické ligy v požárních útocích 

iii. červenec - tábor Vojtův mlýn 2022 

iv. září - Krajské kolo v běhu na 60m s překážkami 

v. říjen - I. kolo Plamínku, školení vedoucích mládeže 

b. Dále informovala o možném pořádání Krajského kola hry Plamen a 

dorostu v roce 2023. Tato informace by měla být potvrzena na 

přelomu října a listopadu. 

c. Přednesla také informaci o změně směrnice hry Plamen a směrnice 

dorostu. 

 

Usnesení č. 29/24-10-2022: VV OSH Rakovník bere na vědomí informace 

okresní odborné rady mládeže. 

 

5. Okresní odborná rada prevence 

a) N. Fenclová shrnula činnost OORP. Jednání rady proběhlo 17. října. A 

bylo projednáno následující:  organizační zabezpečení literárně-výtvarné 

soutěže POODM 2023; propagační materiály preventivně výchovné 

činnosti; příprava akce Den s IZS; příprava preventivně výchovného 

stánku pro akce OSH; školení preventistů (březen 2023) 

 

Usnesení č. 30/24-10-2022: VV OSH Rakovník bere na vědomí informace 

okresní odborné rady prevence a ukládá N. Fenclové a J. Čečrdlové vhodným 

způsobem propagovat POODM. 



6. Okresní odborná rada represe 

a) L. Dvořák shrnul, kterých akcí v rámci OSH se zúčastnil a vysvětlil, že 

jednání KORR se nezúčastnil z důvodu pořádání setkání zasloužilých 

hasičů okresu Rakovník.  

b) Připomněl, že soutěž v požárním sportu je plánována a připravována ve 

spolupráci s OORM. 

 

Usnesení č. 31/24-10-2022: VV OSH Rakovník bere na vědomí informace 

okresní odborné rady represe. 

 

7. Okresní kontrolní a revizní rada 

V. Melč informoval o dvou jednání OKRR (20. 6. a 3. 10.) 

a) Jednání 20. 6. OKRR pozitivně hodnotila práci paní O. Šímové a 

členové byli informováni o uzavření nájemní smlouvy za užívání 

Městského stadionu Zátiší ve výši 30 000/ročně. 

i. OKRR navrhla provedení kontroly čerpání dotací za rok 

2021, tedy u těch sborů, které je čerpaly. Pro první kontroly 

byly vybrány SDH Lužná, SDH Skryje, SDH Senec a OSH 

Rakovník. 

b) Jednání 3. 10. - naplánována kontrola inventarizace majetku na 

prosinec 2022 

i. V. Melč shrnul průběh kontroly čerpání dotací, které byly 

účastny členové OKRR, účetní O. Šímová a zástupci 

pozvaných sborů, a přednesl záznamy z těchto kontrol.   

1. OSH, SDH Lužná, SDH Skryje bez nálezu. 

2. SDH Senec - zjištěno porušení pravidel  pro 

poskytování dotací. Záznam o nálezu předán starostovi 

OSH Z. Ledvinkovi k projednání na VV OSH a dále.  

ii. V roce 2023 bude obdobná kontrola provedena v dalších 

sborech čerpajících dotace - SDH Chrášťany, SDH 

Kolešovice, SDH Senomaty. 

iii. Z. Ledvinka doplnil, že nález byl neformálně projednán 

s KKRR a ÚKRR.  

 

Usnesení č. 32/24-10-2022:  Při kontrole čerpání dotací byly zjištěny nedostatky 

ve vyúčtování dotací SDH Senec, tyto byly projednány s  KKRR a ÚKRR a na  

základě toho VV OSH Rakovník navrhuje: 

a) vyzvat SDH Senec k vrácení dotace poskytnuté z prostředků OSH Rakovník 

b) podle článku 75, odst. 5. písm. 5 Stanov SH ČMS svolat mimořádnou valnou 

hromadu SDH Senec za účelem projednání porušení pravidel pro poskytování 

dotací. 



Úkol: Starosta OSH Z. Ledvinka a  jeho náměstek V. Schuh osloví starostu SDH 

Senec, jeho náměstka (případě starostu obce) a společně zajistí uspořádání 

mimořádné VH SDH Senec.   

 

8. Krajská kolo hry Plamen 2023 

a) Informace již zazněla v bodu 4. 

 

9. Různé  

a) J. Čečrdlová informovala o účasti týmu žen SDH Kolešovice na tzv. 

hasičské olympiádě ve slovinském Celje a poděkovala za příspěvek na 

realizaci účasti OSH Rakovník.  

b) J. Čečrdlová dále přednesla návrh uspořádat v roce 2023 soutěž CTIF 

v Rakovníku a to za splněných podmínek - předem poptat účast družstev 

z celé ČR a oslovit ze žádostí o spolupráci na zajištění  akce HZS Střč. 

Kraje, požární stranici Rakovník. 

 

Usnesení č. 33/24-10-2022: VV OSH Rakovník souhlasí s uspořádáním soutěže 

CTIF v Rakovníku a s navrženým postupem přípravy. 

 

c) Jiří Čečrdle informoval o aktivitách Aktivu zasloužilých hasičů  OSH 

Rakovník, jehož je od roku 2019 vedoucím. 

a. Setkání zasloužilých hasičů Středočeského kraje  - Krušovice - za 

přípravu velmi povedené a účastníky chválené akce vyjádřil 

poděkování Z. Ledvinkovi a P. Ledvinkové. 

b. 30. 6. vedoucí okresních aktivů ZH Středočeského kraje navštívili 

památník Lidice 

c. 15. 9. jednání v Dobroměřicích (o. Louny) za účasti ZH Ústeckého 

kraje (prohlídka požární stanice Bítozeves a zámku Stekník) 

d. 20. 10. setkání ZH OSH Rakovník v Chrášťanech 

e. OSH Rakovník mělo již 41 zasloužilých hasičů, k dnešnímu datu 

žijících 20. 

f. Z. Ledvinka doplnil, že veškeré náklady na krajské setkání plně 

pokryla dotace ze Středočeského kraje a dar pivovaru Krušovice.  

d) Z. Ledvinka přednesl investiční záměry pro nejbližší období: z dotace na 

sport zakoupit dvě nové nízké překážky; požádat Nadaci Agrofert o dotaci 

na nové překážky; plán na zakoupení, resp. zmodernizování časomíry 

z dotace Středočeského kraje. 

e) J. Klátil - připomíná, že již dva roky je zde žádost o udělení titulu 

Zasloužilý hasič jeho osobě. Starosta OSH odpověděl, že je třeba doplnit 

žádost o životopis. Dohodli se na společném doplnění. 

f) M. Charvát informoval o připravovaných oslavách 140. výročí založení 

SDH Řevničov na 1. 7. 2023.  



g) Stejné výročí si budou připomínat SDH Chrášťany a Krupá. V souvislosti 

s termíny požádal starosta o včasné zasílání termínů VH sborů, okrsků, 

plesů, oslav atp.  

10. Závěr - Z. Ledvinka poděkoval přítomným za aktivní účast a jednání 

ukončil. 

 

Skončeno 18,50 

Zapsala: J. Čečrdlová 


