ZÁPIS
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
7. listopadu 2014
Program:
Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
2. Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov
3. Hospodaření OSH za období do 31. 10. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2015
5. Zajištění volebních VVH SDH a okrsků
6. Zpráva mandátové komise
7. Diskuze – vystoupení hostů
8. Usnesení
9. Závěr
Z pověření VV OSH zahájil a řídil Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov náměstek starosty
ing. Šeps , který všechny srdečně přivítal. Zvlášť přivítal Zasloužilé hasiče a naše milé hosty:
Ing. Otakara Rumla – 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje,
plk. Ing. Radka Vymlátila – náměstka ředitele HZS Královéhradeckého kraje,
plk. Mgr. Martina Lelku – ředitele územního odboru HZS Trutnov
Mirka Vaňuru – duchovního otce a redaktora „Stodvanáctky“ a zprávaře na TV stanici Barrandov.
Dříve, než přistoupíme k plnění bodů programu, věnujme tichou vzpomínku všem kolegům –
hasičům, kteří odešli z našich řad na věčnost, mezi které mimo jiné patřil i stoletý Václav Souček,
Zasloužilý hasič. Prosím, abychom povstáním a minutou ticha uctili jejich památku.

1. Zahájení
Hosté: zasloužilí hasiči okresu Trutnov, plk. Mgr. Martin Lelka, plk. Ing. Radka Vymlátila –
náměstka ředitele HZS Královéhradeckého kraje ,Mirek Vaňura
Zapisovatel:Burdychová Julie
Návrhová komise – schváleno jednohlasně
Mandátová komise – schváleno jednohlasně
2. Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti OSH Trutnov
Seznámil přítomné s obsahem materiálů obdržených na shromáždění.
3. zprávy z jednotlivých OR
a) OORV – Jiří Šeps přednesl svou zprávu
Kalendář soutěží se uzavírá 30. 11. 2014
Vyjádřil prosbu, aby pořadatelé soutěží se mezi sebou dohodli na termínech, aby se nekonaly jeden
den třeba tři soutěže toto je na úkor účasti družstev
27.-28. 2. 2015 se bude konat kurz rozhodčích PS, bude v Bílých Poličanech, 12hodin pro nové
rozhodčí. Začátek kurzu v 16 hodin.
Prodloužení kvalifikace rozhodčích 28. 2. 2015 od 8,00hodin, délka školení 8hodin.
Stávající rozhodčí si mohou podat přihlášku ke zvýšení kvalifikace na rozhodčí-instruktor. Přihlášky
zasílejte na kancelář ústředí.
Zajistění okrskových kol do 23. 5. 2015
Přihláška na okresní kolo podat do 13. 5. 2015 na OSH
Okresní kolo v PS 30. 5. 2015 stadion Trutnov
Krajské kolo 13. 6. 2015 Ústí nad Orlicí společně s Pardubickým krajem
26. - 28. 6. 2015 MČR PS v Trutnově – požádal o pomoc všechny přítomné při zajištění MČR
Informace k poháru starosty OSH za rok 2014 kategorie ženy Hřibojedy A, Vlčice, Mladé Buky
muži Choustníkovo Hradiště, Trutnov-HSM
Předání poháru starosty OSH vítězným sborům za období 2011 – 2014
SDH Vlčice za ženy, SDH Horní Staré Město muži.
b) OORM –Burdychová Julie
Seznámila s prací rady. Poděkovala za práci všem vedoucím a podporu sborům.
c) OORP – Petr Řehůřek

Seznámil s prací rady prevence, s konanými akcemi (semináři)
86 evidovaných referentů prevence, RP rozhodla o řádném vyškrtnutí nepracujících
preventistů. Vyhodnocení PO očima dětí, zúčastnilo se celkem 682dětí. 8 mateřských
škol, 14 škol základních, 7kolektivů mladých hasičů, 1 stacionář pro zdravotně a tělesně
postižené.
Poděkoval za podporu radě prevence.
d) OOKR- pan Moravec podal stručnou zprávu o hospodaření.
Materiály o hospodaření byly předány všem zástupcům jednotlivých SDH.
4. Udělení pamětních medailí
Jiří Orsák udělil pamětní medaile ke 150letům založení hasičstva hostům pan plk. Mgr.
Martinu Lelkovi, pan Mirku Vaňurovi, plk. Ing. Radku Vymlátilovi, ing Jiřímu Šepsovi, Zdenku
Pelcovi, Julii Burdychové
Pozdravil shromáždění jménem pana starosty SHČMS ing. Karla Rychtra a náměstka
hejtmana pana ing. Rumla
5. Zpráva mandátové komise
Přítomno: 55 zástupců SDH ze 78 představitelů – 70%
10 členů VV
5 ORKRz 8
14 ZH z 25
Shromáždění je usnášeníschopné!
6. Diskuse:
a) Jiří Šeps - Volba delegátů do VV – SDH navrhne a okrsek volí
Při volbách bude volen starosta a náměstci starosty, okrsek navrhne člena do revizní rady
a do jednotlivých rad (mládež pokud v okrsku mládež pracuje)
Členové SDH kteří budou navrženi na starostu OSH, mohou kandidovat i na náměstka
starosty OSH.
SDH navrhne, okrsek doporučí a konference schvaluje .
b) plk. Ing. Radek Vymlátil – pozdravil shromáždění, pozval všechny na MČR PS v Trutnově,
HZS stanice Hradec Králové bude slavit 70let od založení, stanice Trutnov 60 let
Poprosil jednotlivá SDH o nahlášení darované techniky ze zahraničí, aby se sjednotila
technika, musí projít technika ověřením o technické způsobilosti –prohlášení o způsobilosti
na zásahovou činnost, dále zařazena do IZS. Informace prosím předat na HZS, nebo přímo na
adresu spisovna@hkk.izscr.cz, nebo rudolf.jelinek@hkk.izscr.cz
c) Pan Jiránek st. připomněl, jak se nám daří provádět 2xročně zasedání zástupců
jednotlivých SDH - reagoval předsedající
7. Návrh na usnesení
Doplnění předložených materiálů.
Zdeněk Pelc předložil doplňky
1. Schvaluje a) doplnit i zprávu OORM,OORV,OORP
b) bod 7. způsob volby členů VV. SDH navrhuje, okrsek volí, konference potvrzuje členy
VV.SDH i okrsky navrhují do VV OSH i vyšších orgánů SH ČMS.
Při volbách bude volen starosta a náměstci starosty, okrsek navrhne člena do revizní rady
a do jednotlivých rad (mládež pokud v okrsku mládež pracuje)
Členové SDH kteří budou navrženi na starostu OSH, mohou kandidovat i na náměstka
starosty OSH.
SDH navrhne, okrsek doporučí a konference schvaluje .
Schváleno jednomyslně v doplněném znění.
8. Závěrečné slovo pana starosty OSH Jiřího Orsáka
Jednání ukončeno:
6. 11. 2014 Trutnov
Zapsala: Burdychová Julie
Ověřil: Ing. Šeps Jiří

