Zápis ze Shromáždění představitelů SDH
okresu Trutnov,
konaného dne 18.3.2016
ve velkém sále MěÚ v Trutnově

zahájení: 1600 hod.
přítomno: Výkonný výbor OSH Trutnov
OKRR OSH Trutnov
zástupci SDH okresu Trutnov
hosté:
Bc. Lubomír Franc (hejtman Královéhradeckého kraje)
Mjr. Bc. Vlastimil Hornych
Iva Jirešová (vedoucí střediska PO-BP s.r.o. Hradec Králové)
Ivan Kraus (starosta OSH Náchod)
Zasloužilí hasiči okresu Trutnov
omluveni: plk. Mgr. Martin Lelka (ředitel územního odboru HZS Trutnov)
plk. Ing. František Mencl (ředitel HZS Královéhradeckého kraje)
plk. Ing. Radek Vymlátil (náměstek úseku IZS a operačního řízení)
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. (poslanec ČR)
Ivan Adamec (starosta města Trutnov)
Břetislav Holšán (ředitel pobočky HVP a.s. Jičín)
Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise
4. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období
5. Zpráva Kontrolní a revizní rady
6. Návrh na usnesení
7. Diskuze
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení usnesení
10. Závěr

1. Zahájení shromáždění představitelů

Pan Šeps Jiří zahájil přivítáním hostů:
Delegace zasloužilých hasičů okresu Trutnov,
hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc
Vlasta Hornych,
náměstek starosty KSH Ivan Kraus
Milan Moravec
Vedoucí krajské odborné rady zasloužilých hasičů Vlastislav Košťálek,
vedoucí prodejny požární bezpečnost Iva Jirešová. Seznámil přítomné s programem jednání.
2.

Schválení programu jednání

jednohlasně schváleno

3. Volba pracovního předsednictva

Zapisovatel: Burdychová Julie, Stanislava Kubíčková
Ověřovatel: Vratislav Lánský
Mandátová komise: předseda - Aleš Hejna, člen- Stanislava Kubíčková, člen- Lenka Máslová
Návrhová komise: předseda- František Podolník, člen- Bc. Václav Schreier, člen - Zdeněk Pelc
4. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období
a) Jiří Orsák přednesl zprávu za uplynulé období

b) Jiří Šeps pozdravil a seznámil shromáždění o činnosti rady represe (viz příloha)
- 6. a 13. Května cyklické školení
- Probíhá soutěž o pohár starosty OSH – změna počtu soutěží pro rok 2016 (Čermná, Lanžov, Třebihošť, Mladé Buky, Strážkovice, Vlčice, Bernartice + okresní kolo). Upozornění o zpracování
propozic na každou soutěž viz webové stránky OSH Trutnov
- okresní kolo v PS ve Dvoře Králové 11. Června 2016 – prosba o pomoc při zajištění této
soutěže
- soutěž v disciplínách v TFA v rámci kraje krajské kolo 26. června v Žernově okres Náchod
rozhledna Sokolovna, propozice v polovině dubna na webu OSH, pouze pro dobrovolné hasiče
- termín zkoušek 12.10. 2016 Hasič III. (viz příloha)
c) Burdychová Julie pozdravila shromáždění za odbornou radu mládeže (viz příloha)
d) Řehůřek Petr
přednesl informační zprávu o podmínkách zkoušek Preventistů (viz příloha)
- nové testové otázky pro preventivy na webových stránkách
- 9. 4. 2016 8,30 na HZS seminář prevence
- 8. 4. 2016 vyhodnocení 42. ročníku soutěže POOD
- předání okresní kolo POOD 27. 5. 2016 na HZS Trutnov
- předání za krajské kolo 10. června 2016 v Bílých Poličanech

e) pan Košťálek Vlastislav pozdravil shromáždění za Zasloužilé hasiče okresu Trutnov

5. Zpráva Kontrolní a revizní rady
Miroslav Moravec přednesl zprávu okresní kontrolní a revizní rady (viz příloha)
- byly provedena kontrola majetku a kontrola inventarizace
- stav pohledávek - žádné nemáme
- závazky vůči jiným organizacím – vše v pořádku
- rada neměla potřebu vyvolat provádění opravných opatření
- inventarizace: fyzická kontrola materiálu – vše je v pořádku
administrativní proces – vše v pořádku, předáno k podpisu starosty OSH
- plán hospodaření je dodržován bez zjevných korektur
- informace o práci hospodářů SDH

6. Zpráva mandátové komise
Na dnešním shromáždění je přítomno 53 členů SDH s hlasem rozhodujícím z celkového
počtu 76 představitelů OSH Trutnov což je 69, 7 %

Dále je přítomno 11 z 13 členů VV
7 z 9 členů OKRR
12 z 34 Zasloužilých hasičů
5 z 8 pozvaných hostů
Je přítomna nadpoloviční většina představitelů SDH tudíž je dnešní shromáždění
USNÁŠENÍSCHOPNÉ
7. Diskuse

a) paní Jirešová firma Požární bezpečnost pozdravila shromáždění i jménem majitele firmy
pana Válala.

b) pan hejtman Lubomír Franc pozdravil shromáždění, poděkoval hasičům okresu Trutnov
za jejich práci. Ocenil práci pro města a obce našeho okresu. Vztahy mezi krajem a
dobrovolnými hasiči jsou dobré, snažíme se hasiče podporovat a spolupracovat. Nově je tu
dotační titul MV ke kterému přispívají 2/3 i kraje a 1/3 obce, je to dobře nastartováno např.
rekonstrukce hasičských zbrojnic. Otevíráme dotační titul zájemců, kteří uspěli v prvním
kole. Potvrdil, že se o podpoře hasičů nejen hovoří, ale že se i koná a sliby se naplňují.
Připravuje se systém o podpoře pracovníků krajských kanceláří. MŠMT připravilo dotační
tituly. Vyzdvihl práci s hasičskou mládeží. Popřál, aby se hasičům dařilo v osobním životě,
aby se dařilo i vašim rodinám. Poděkoval za práci.
c) zástupce HZS Trutnov pan Hornych – pozdravil jménem HZS Trutnov

- 6.5. HZS Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové - cyklické školení velitelů
- 13.5. HZS Trutnov cyklické školení velitelů – pozvánky rozeslány. Týká se to všech, kteří mají
osvědčení V40
- Bylo proškoleno 99 velitelů a 49 strojníků
Vyprošťování osob z havarovaných vozidel pro JPO II.
- 1310 výjezdů za rok 2016 na územním odboru Trutnov
Přímé škody -10 500 000,- škody, uchráněno 85 166 000,- majetku
Při zásazích: zraněn jeden hasič
Zraněno 306 osob, zachráněných osob 220, osob evakuovaných 19 a usmrcených 22
d) Ivan Kraus náměstek starosty královéhradeckého kraje, starosta OSH Náchod
–pozdravil a poděkoval za spolupráci ve všech odvětvích činnosti dobrovolných hasičů.
- zmínil konání krajského semináře prevence ve Velkém Poříčí
-poděkoval za zorganizování srazu zasloužilých hasičů na Kuksu
- další krajské setkání bude v Jičíně
- zmínil MČR PS v Trutnově a poděkoval za pomoc při zabezpečení této akce
- popřál všem hodně zdraví a štěstí a vyjádřil přání,abychom jsme se setkávali při příjemných
příležitostech jak s mládeží tak i se zasloužilými hasiči
e) Orsák Jiří
- pozdravil za pana starostu Rychtra
- bylo uskutečněno školení hospodářů, školení starostů se budou na podzim opakovat
- podal informace o Bílých Poličanech
- změny stejnokrojového předpisu byly podány do ÚVV
- setkání s generálním ředitelem panem Rybou
- představil záměr o vrácení letního tábora zpět do Bílých Poličan
- v současné chvíli se opravují okna
- na OSH byl pořízen nový nábytek

- byl přestěhován sklad materiálu
- připomněl povinnost odevzdat daňové přiznání pro všechny sbory i přesto, že nejsme
výdělečně činní
- poděkoval všem za dovezení praporů, které budou vyfoceny a archivovány

e) Jiránek Josef st. – pozdravil za Dolní Brannou s 200 členy z toho 40 dětí
- zeptal se zda je pravda, že v boji proti migraci budou nasazováni i dobrovolní hasiči, zeptal se
proč se neřeší hasič jako voják v záloze, proč hasiči stále zasahují zadarmo, ve svém volném čase
a s rizikem, že přijde o práci
- odpověděl Jiří Orsák tento problém byl diskutován s panem generálem, tato úvaha je dobrá
prvním problémem je kdo by to financoval. V problému migrace nebudou hasiči nikdy
nasazováni přímo, počítá se s nimi při administraci. Při náhradách se hledá cesta stále se neví
způsob jak toto provést, dané instituce se nemohou dohodnout. Znovu tento problém
předneseme na dalším jednání.
8.

Návrh na usnesení
Pan Podolník přednesl návrh na usnesení z dnešního shromáždění
Připomínka: pan Švanda (SDH Čistá) - zda by nebylo možné povýšit ohodnocení okrsků?
Odpověď – tímto se bude zabývat VV doplněno do bodu 3. Ukládá výkonnému výboru –
zabývat se navýšením prostředků pro okrsky

9.

Schválení usnesení
Jednohlasně schváleno

10.

Závěr provedl pan starosta Jiří Orsák

Jednání ukončeno v 18 hod.
Předsedající Shromáždění představitelů SDH:
Předseda návrhové komise:
Členové návrhové komise:

Ing, Jiří Šeps
František Podolník
Aleš Hejna

Zapsala:

Burdychová Julie
Kubíčková Stanislava

Ověřovatel zápisu:

Lánský Vratislav

