Zápis z jednání výroční valné hromady okrsku č. 8 dne 26.2 2016
Přítomni jednání : dle presenční listiny zástupci 9 SDH z 10 SDH
SDH Vrchlabí město zrušeno. Nové SDH Město Špindlerův mlýn bylo
o jednání
informováno a pozváno nebyla žádná odezva
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. zpráva o činnosti okrsku
starosta
4. Zpráva represe
velitel
5. Zpráva o činnosti MH
ved. MH
6. Zpráva prevence
referent PVČ
7. Zpráva revizní komise
předseda RK
8. Plán činnosti na rok 2016
starosta
9. Diskuse
10. Zpráva mandátové návrhové komise usnesení
11. Závěr jednání
1-2. Starosta okrsku přivítal přítomné zástupce SDH , omluvil zástupce VV OSH Trunov Juru
Orsáka, seznámil přítomné s programem jednání a s členy mandátové a návrhové komise.
3. Zpráva o činnosti přednesená starostou okrsku shrnula proběhnuté akce okrsku. Školení
výjezdových jednotek SDH které školil bratr Milan Bárta, Účast na shromáždění představitelů
okrasu Trutnov v Bílých Poličanech a v Trutnově. Soutěžích v PS -okrskové kolo a O pohár
starosty okrsku. Účast SDH Horní Lánov na OK v PS. Okresní kolo ZPV v Dolní Branné.
Proběhlá cvičení v dálkové dopravě vody.
4. Zpráva represe rok 2015 velitel okrsku Jaroslav Frinta začal společným školením členů
výjezdových jednotek ve dvou termínech. Okrsková soutěž podle cvičebního řádu Horním
Lánově za účasti 12 družstev mužů a 4 družstev žen. V září byla soutěž O pohár starosty
Okrsku v Prostředním Lanově soutěžilo 7 družstev mužů a 4 družstva žen, pro menší počet
družstev byla tato soutěž dvoukolová dle pravidel PS.
Proběhla cvičení všech jednotek SDH v dálkové dopravě vody. Okrsek se rozdělil na dvě části
jedno bylo v Dolním Dvoře a druhé v Kunčicích nad Labem, hodnocení velmi dobré a bobře
provedené.
Pro rok 2016 plán společné školení jednotek. Okrsková soutěž ,soutěž O Pohár starosti okrsku
společná cvičení jednotek SDH s námětem na kterým se domluví velitelé
5. Zpráva o činnosti MH okrsku nebyla přednesena pro omluvu z pracovní činnosti vedoucího MH.
Bude dodána později
6. Zpráva prevence referent PVČ Jaroslav Švanda Mnoho akcí hasičů členů SDH v oblastí
preventivně výchovné činnosti je propagace hasičů na akcích v obcích a městech okrsku a
vyjmenovat je celá řada. Hodnocení POOD zúčastněných škol a MH SDH za rok 2015 a
umístění zúčastněných prací za okrsek. V této soutěží je třeba více práce ve školách v rámci
působení jednotlivých SDH. Besedy s důchodci a ve školách.
Seznámil s členy kteří mají platnou kvalifikaci referenta prevence a jejich docházkou na
odborné
semináře pořádané OORP Trutnov, seznámil přítomné s novým metodickým pokynem starosty
SH ČMS k odbornosti preventista.
Předložil svou účast na jednáních OORP i na jednání KORP.
V závěru upozornil na změny v zákonech a vyhláškách týkající se PO a i SDH hlavně
vyhláška č

34/2016 o čištění a kontrol komínů.
Upozornil na konání semináře referentů prevence na 9. 4 . 2016 v Trutnově na stanici HZS
7. Zpráva revizní komise předseda RK okrsku Michal Vejnar ve zprávě přednesl přijmi a výdaje
za rok 2015 a se zůstatkem 12,00 korun v pokladně který zjistil při kontrole a revizi
pokladny.
8. S plánem činnosti na rok 2016 seznámil starosta okrsku Vratislav Lánský
Školení výjezdových jednotek 8.3 16.3 na PZ Vrchlabí 3
PS okrskové kolo 28.5 2016 v Kunčicích nad Labem
Účast na 2 kole PS okresní soutěž.
Soutěž O Pohár starosti okrsku 10.9 2016 Vrchlabí 3
Referenti prevence zapojit víc ZŠ a MŠ do POOD a účast na seminářích
Účast zástupců SDH na jednáních orgánů SH ČMS.
Účast na cyklické připravě velitelů,nosičů DT,a dalších odborností.
Zvýšit odbornost Hasič III a II
Provést společné cvičení okrsku
9. Diskuse
- K hospodaření okrsku částka dotace z OSH - jaké jsou parametry rozdělování na okrsky
tj hodnocení žádáme o seznámení na shromáždění představitelů dne 18.3 v Trutnově.
Obecní a městské zastupitelstva byla požádána o příspěvek na činnost okrsku (školení
výjezdových jednotek SDH v rámci působení obce.
- k referentům prevence k jejich činností kde není škola ani školka (k návrhu na ustavení
referenta ve všech SDH)
- Granty MV k hasičům
- návrh na možné ocenění kolektivů MH z Dolní Branné a Horního Lánova za práci a
výsledky v soutěžích i na úrovní republiky z OSH SH ČMS
- stránky OSH bylo odpovězeno že byla nakoupena nová technika a dochází k postupnému
přetahování z původního počítače
- diskuse k pořádání soutěží jasné pravidla
10. Zpráva mandátové návrhové komise usnesení
Jednání je přítomno 90 % zástupců sborů SDH jednání je usnášeni shopné.
VVH okrsku bere na vědomí:
1. Zprávu starosty okrsku za 2015
2.Zprávu revizní komise
3. Zprávu represe okrsku
4. Zprávu prevence okrsku
5. Příspěvky ,z diskuse
VVH okrsku schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření za rok 2015
2. Plán činnosti ne rok 2016
3. Příspěvek na činnost okrsku v částce 200Kč za SDH okrsku č8
4. Příspěvek na každou soutěž v okrsku v částce 1000,- Kč na zaplacení časomíry.
5. Pořadatel soutěže vybere startovné za každé družstvo 100,- Kč
6. Pořádající SDH soutěže zajistí poháry, medaile a diplomy
VVH ukládá vedení okrsku:
1. Požádat OSH o způsobu přerozdělování příspěvků na okrsky
2. Navrhnou na ocenění OSH SDH Horní Lánov a Dolní Branná
Zapsal: Švanda Jaroslav

Ověřil: Vratislav Lánský

