
Záznam z jednání VV OSH 14. 2. 2023 
učebna HZS Rakovník 17,00 hod. 

 
Přítomni: dle prezenční listiny založené na OSH 
Omluveni: Pavel Fiebert, Ladislav Dvořák, Jaroslava Čečrdlová, Miroslav Cyrmon 
Neomluveni: Jan Karban, Josef Cýrus 
 

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

 
Usnesení č. 1/14-02-2023: VV OSH Rakovník schválilo volbu zapisovatele a volbu ověřovatelů.  
 

2) Informace starosty OSH: 
a) Z. Ledvinka informoval přítomné o proběhlých Valných hromadách.  
b) Dále přítomné informoval o počtu sborů, kteří ještě neodevzdaly Hlášení o činnosti za rok 

2022 – jedná se o 32 sborů, a následně o počtu sborů, kteří již uhradily odvody členských 
příspěvků.  

c) Následně informoval o plánovaných akcích OORM na rok 2023 (viz. příloha), kdy požádal 
přítomné o zajištění technické čety na I. kolo PS , Plamen a pořadatelství III. kola 
Rakovnické ligy.  

d) 18. 4. 2023 se bude konat Výkonný výbor KSH Středočeského kraje v Praze, na kterém bude 
přítomen starosta OSH Rakovník Z. Ledvinka společně s dalším delegátem z VV OSH, který 
bude ještě stanoven.  

e) 15. 4. 2023 se bude konat Shromáždění představitelů OSH v Přibyslavi, kterého se zúčastní 
Z. Ledvinka či náměstek starosty OSH V. Schuh.  
 

Usnesení č. 2/14-02-2023: VV OSH Rakovník bere informace sdělené starostou OSH na vědomí.  
 

3) Přeregistrace sborů 
N. Fenclová seznámila přítomné se současným stavem přeregistrace a dokládání účetních závěrek do 
Sbírky listin, ve kterých jsou stále nedostatky. Zároveň upozornila na zákonnou povinnost ukládání 
těchto účetních závěrek do Sbírky listin, které jsou součástí prováděných kontrol.  
 
Usnesení č. 3/14-02-2023: VV OSH Rakovník bere informace ohledně přeregistrace sborů a vkládání 
účetních závěrek do Sbírky listin na vědomí.  
 

4) Návrh rozpočtu 2023 
Z. Ledvinka představil návrh rozpočtu na rok 2023 (viz. příloha). 
 
Usnesení č. 4/14-02-2023: VV OSH Rakovník schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023. 
 

5) Okresní kontrolní a revizní rada 
a) V. Melč informoval přítomné o odvodech členských příspěvků, kde porovnal finanční rozdíl 

mezi rokem 2022 a 2023. 
b) V rámci zprávy o hospodaření za rok 2022 vyzdvihl investici do skladového prostoru při  

3. ZŠ v Rakovníku, ve kterém v průběhu prosince 2022 probíhala inventarizace majetku za 
přítomnosti V. Pinďáka a I. Novotného. Inventarizace majetku proběhla i ve skladě při HZS 
Středočeského kraje – stanice Rakovník a v kanceláři OSH Rakovník.  

c) Dále informoval o čerpání získaných dotací a jejich užití. Majetek byl pořízen z dotací KSH 
Středočeského kraje, MŠMT a vlastních zdrojů.   



d) V. Melč navrhl převod majetku na sbory, ve kterých jsou dlouhodobě uloženy. Převod bude 
proveden po projednání převodu s jednotlivými sbory.  
– SDH Kolešovice – nádrž pořízena v roce 2012 
– SDH Senomaty – kladina 4 m pořízena v roce 2003 
– SDH Zbečno – kladina 8 m pořízena v roce 2004 
Z. Ledvinka informoval přítomné o 2 ks příčného břevna, která budou vyměněna za nová.  
 

Usnesení č. 5/14-02-2023: VV OSH Rakovník souhlasí s převodem dlouhodobě uloženého majetku na 
sbory, u nichž je uložen.  
 

e) V. Melč informoval přítomné o oficiálním zrušení SDH Kroučová a SDH Hořesedly,  
a dokončené likvidaci SDH Přerubenice a SDH Rakovník.  

f) Dále přítomné seznámil o průběhu jednání KKRR Středočeského kraje: 
I. průběh kontroly čerpání dotačních titulů; 
II. v rámci KSH Středočeského kraje proběhnou kontroly ve 3 OSH – v roce 2023 kontrola 
OSH Rakovník. 

g) V. Melč informoval přítomné o pokračování kontrol u SDH, především u sborů, kteří čerpají 
státní dotace. 

 
Usnesení č. 5/14-02-2023: VV OSH Rakovník bere informace OKRR na vědomí.  

 
6) Porušení článku – 17 a 75 Stanov SH ČMS 

Z. Ledvinka poskytl přítomným Usnesení z VH SDH Senec a Výroční zprávu za rok 2022 SDH Senec. 
Zároveň požádal J. Kesslera, starostu SDH Senec, o podání vysvětlení týkající se neinformování 
uskutečnění VH SDH Senec VV OSH Rakovník.  
J. Kessler podal vysvětlení o svolání schůze členů SDH, na které bylo rozhodnuto o uskutečnění VH 
v daný okamžik.  
V. Schuh shrnul usnesení z předchozího jednání VV OSH, které ukládalo SDH Senec svolat VH sboru  
a přizval starostu OSH Rakovník a jeho náměstka.  
V. Melč poukázal na chybnou terminologii ve Výroční zprávě SDH. 
Z. Ledvinka vyzval přítomné členy VV OSH Rakovník o vyjádření se a návrhu řešení situace. 
Následovala diskuze jednotlivých členů. 
 
Usnesení č. 6/14-02-2023: VV OSH Rakovník ukládá svolání mimořádné VH SDH Senec nejpozději do  
5. 3. 2023 za účasti zástupců VV OSH Rakovník a obce Senec. Pokud nebude učiněno bude VV OSH 
odvolán ze své funkce a dle čl. 17 Stanov SH ČMS mu bude ukončeno členství v SH ČMS.  
Pozvánka na mimořádnou VH SDH Senec bude odeslána členům sborů, OSH Rakovník a obci Senec 
nejpozději do 23. 2. 2023.   
 

7) Republikové kolo CTIF 
Z. Ledvinka informoval přítomné o plánovaném konání soutěže CTIF ve spolupráci s OORM při 
Městském stadionu Zátiší v Rakovníku dne 7. 5. 2023, kde nejdříve obecně představil a popsal soutěž 
CTIF. Dále požádal přítomné o součinnost a technickou četu na této soutěži.  
 
Usnesení č. 7/14-02-2023: VV OSH Rakovník souhlasí s uspořádáním soutěže CTIF v Rakovníku.  
 

8) Různé 
a) V. Šorsáková požádala o podrobnější informace k postupu při rezignaci starosty SDH 

Kolešov. Stejná situace nastala i u SDH Krakov. 
b) Z. Ledvinka požádal přítomné o pořadatelství I. kola PS. J. Klátil přislíbil přednesení návrhu 

na VH okrsku v Janově.  



c) J. Klátil informoval přítomné o připravovaných oslavách 140 let založení SDH Krupá konané 
24. 6. 2023. 

d) M. Charvát informoval přítomné o připravovaných oslavách 140 let založení SDH Řevničov 
konané 1. 7. 2023.  

 
Na závěr Z. Ledvinka poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil jednání.  
 
Ukončení: 19:15 hod. 
 
Zapsala: N. Fenclová 
 
Ověřil: 
V. Schuh 
T. Novák 
 
 


