Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 10.10.2013
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie
Burdychová, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, Petr Řehůřek,
Bc. Václav Schreier
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek
ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová
Omluvení: Jiří Dufek, Jana Raticová, Milan Moravec
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Čerpání rozpočtu k 30.9.2013 + letní tábor
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, Aktivu ZH
5. OZ výročních valných hromad SDH a okrsků
6. Různé
7. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání.
Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Miloslav Bárta a
Bc. Vratislav Lánský.
Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu ze dne 5.9.2013:
k bodu 4 – žebřík pro reprezentanty ČR dorostu z okresu Trutnov: již několik měsíců se
zvláštním způsobem řeší problém s žebříky pro výstup na věž, které potřebují 2 reprezentanti
z okresu Trutnov ke svým tréninkům. Žebříky umístěné v Bílých Poličanech jsou technicky
nevyhovující, proto budou do konce roku pořízeny 2 nové žebříky v hodnotě cca 17 tis./ 1 kus,
které budou reprezentantům zapůjčeny. Pořízení bude financováno z prostředků KSH KHKR.
Zároveň s tím bylo s krajským ředitelem HZS dohodnuto, že napíše povolení ohledně tréninků
mladých reprezentantů s příslušníky HZS na věžích s tím, že bude vždy přítomen i jejich vedoucí.
k bodu 6 – pronájem táborové základny: to, že ve Stárkově máme umístěné vlastní stany a bazén,
který využívají i jiní organizátoři táborů, je nám finančně kompenzováno nižšími počty
fakturovaných účastníků na našem táboře, než kolik jich tam máme ve skutečnosti.
Jinak bez připomínek.
VV bere na vědomí.
3. Čerpání rozpočtu 30.9.2013
V mimořádných příjmech od minulého jednání VV je pouze čtvrtletní provize od PO-BP ve výši
3.900,- Kč.
Co se týče nákladů, tak mimo pravidelné měsíční platby jako je nájemné, mzdy, telefonní služby
a internet, byly hrazeny tyto náklady:
18.110,- Kč
hasičské zboží – medaile, šňůry, stužky
ceny na OK ZPV v Radvanicích
3.094,- Kč
22 ks proudnic C bez kulového uzávěru pro SDH
8.549,- Kč
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ceny na šedesátky do Radvanic (náhrada za OK Plamen v Úpici)
1.575,- Kč
Konkrétní průběžný výsledek hospodaření OSH bude předložen na příštím jednání VV v měsíci
listopadu (po schválení vyúčtování dotací od ústředí).
Hospodaření na letním táboře:
příjmy
233 612,00
výdaje
233 916,20
výsledek hospodaření
-304,20
Schváleno všemi hlasy.
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová
Okresní kolo ZPV se uskutečnilo 21.9.2013 v Radvanicích. Zúčastnilo se ho 16 hlídek
mladších, 17 hlídek starších, 2 družstva dorostenců, 2 družstva dorostenek, 6 jednotlivců
dorostenců a 4 jednotlivci dorostenky. V kategorii mladších zvítězila hlídka SDH Hřibojedy, ve
starších hlídka SDH Hřibojedy/Choustníkovo Hradiště, ve družstvech dorostenců družstvo okrsku
6, ve družstvech dorostenek SDH Hřibojedy, a v jednotlivcích dorostenců zvítězil člen z SDH
Choustníkovo Hradiště a mezi dorostenkami vyhrála členka SDH Velké Svatoňovice.
Krajské setkání přípravek Královéhradeckého kraje se uskutečnilo v sobotu 29.9.2013 na hřišti
v Horním Lánově. Setkání se zúčastnilo celkem 10 kolektivů MH, pořádající SDH celou akci
zorganizovalo skvěle včetně výborné stravy pro zúčastněné.
Školení vedoucích MH se uskuteční v termínu 12. – 13.10.2013 od 9 hodin v Pensionu
Radvanice. Letos bude školení opět dvoudenní, hlavním lektorem bude J. Burdychová,
Účastnický příspěvek činí 150,- Kč/ 1 vedoucí.
Rada mládeže neustále řeší problém s rozhodčími MH, kterých sice evidujeme téměř 70
s platnou odborností, ale na soutěž se hlásí jen pár jedinců.
Dotace z MŠMT na MTZ a VA SDH – z celkové částky 45.600,- Kč v letošním roce navrhuje
OOR mládeže opět ponechat pro OSH Trutnov, za část budou pořízeny 2 ks proudnice C52 bez
kulového uzávěru pro každé SDH, které se zúčastnilo OK Plamen v Úpici (11 SDH), a za zbytek
finančních prostředků se pořídí zbývající chybějící překážky pro mládež.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
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OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps
Konečné výsledky soutěže O Pohár starosty OSH Trutnov 2013:
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Pro družstva umístěná v celkovém pořadí Poháru starosty na 1. - 3. místě navrhuje vedoucí rady
finanční odměnu ve výši
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1. místo = 3.000 Kč
2. místo = 2.000 Kč
3. místo = 1.000 Kč
Odměna bude sborům zaslána na bankovní účty, je potřeba zajistit poháry + štítky na pohár
putovní - zajistí M. Němečková. Poháry budou družstvům předány na jednotlivých Výročních
valných hromadách, předání putovního poháru by se mohlo uskutečnit na mimořádném
Shromáždění představitelů SDH v měsíci listopadu.
Schváleno všemi hlasy.
Postupový klíč na KK v PS na příští rok - pokud bude KK společné s PU krajem – pakliže je
v kategorii méně než 10 družstev, postoupí do KK družstvo jedno, v případě účasti 10 a více
družstev postoupí do KK družstva dvě. Tento návrh bude prezentován i na jednání KOR velitelů.
Školení strojníků JPO II a III - je připraveno v obvyklých termínech:
17.10.2013 od 15:30 na stanici v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem
24.10.2013 od 15:30 na stanici v Trutnově a ve Vrchlabí
Téma školení: řád strojní služby, jízda k zásahu, postavení techniky u zásahu, kyvadlová doprava,
dálková doprava, bezpečnost práce a závěrečný test.
Pozvánka byla zaslána na jednotlivé OÚ a MěÚ a byla zveřejněna na stránkách www.oshtu.cz
v sekci aktuality.
Konec OPIS v Trutnově - dne 31.10.2013 dojde ke zrušení operačního a informačního
střediska ÚO Trutnov a následnému převedení jeho povinností na KOPIS Hradec Králové, které
si tyto převezme 1.11.2013.
Kalendář soutěží okresu Trutnov - uzavírá se 30.11.2013, soutěže musí být nahlášeny písemně
– v elektronické podobě kanceláři OSH, formulář je na webu..
OOR PREVENCE – Petr Řehůřek
Školení preventistů se uskuteční 9.11.2013 na stanici HZS Trutnov. Vedoucí rady žádá VV
OSH o uhrazení obědů účastníkům školení stejně jako tomu bylo v letech předcházejících.
Soutěž POOD 2014 – k literární a výtvarné části je nově do soutěže zařazena kategorie
zpracovaná s pomocí digitálních technologií (DT), prezentace jsou omezeny max. velikostí 6 Mb,
videa délkou max. 3 minuty. Propozice i výsledková tabulka pro základní kolo jsou umístěny na
webu www.oshtu.cz v sekci aktuality, 3 nejlepší práce z každé kategorie společně s výsledkovou
listinou by měly být do kanceláře OSH Trutnov doručeny do 11.4.2014.
Slavnostní předání ocenění za soutěž POOD 2013 bude klientům ve Stacionáři pro tělesné
postižené a zdravotně oslabené v Trutnově dodatečně uspořádáno do konce měsíce října.
Okrsek č. 2 Malosvatoňovicko-Radvanicko na svém jednání projednalo a Výkonnému výboru
OSH Trutnov doporučuje schválit změnu ve funkci preventisty okrsku č. 2. Místo Davida
Beránka z SDH Jívka I. doporučuje Milana Dufku ml. z SDH Radvanice.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
AKTIV ZH – Vlastislav Košťálek
Ve středu 18.9.2013 se uskutečnil Krajský Aktiv Zasloužilých hasičů Královéhradeckého
kraje, pořádalo ho OSH Rychnov nad Kněžnou, na programu byla návštěva zámku v Doudlebách
nad Orlicí a stanice HZS v Rychnově nad Kněžnou. Doprava byla zajištěna hromadně s Oldou
Nehybou + osobní autem z Bílých Poličan.
VV bere na vědomí.
5. Zajištění Výročních valných hromad SDH a okrsků
Jednání výročních valných hromad SDH a valných hromad okrsků vychází z ustanovení
Stanov SH ČMS a jsou významnou událostí v činnosti těchto organizačních jednotek sdružení.
1) Výroční valné hromady SDH
- výroční valné hromady se uskuteční v termínu do 31. ledna 2014 (zprávu odevzdat do 14
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dní od konání VVH SDH)
- na jednání VVH SDH doporučujeme projednat:
- informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2013
- projednání změn Stanov, Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS
2) Výroční valné hromady okrsků
- výroční valné hromady okrsků se uskuteční do 28. února 2014 (zprávu odevzdat do 14
- dní od konání VVH okrsku)
- výkonný výbor OSH přijme taková opatření, aby jednání všech výročních valných
hromad okrsků byl přítomen alespoň jeden zástupce tohoto výkonného výboru OSH
- na jednání VVH okrsků doporučujeme projednat:
- informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2013
- projednání změn Stanov, Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS
6. Různé
Mimořádné Shromáždění představitelů SDH – uskuteční se v pátek 15.11.2013 ve velkém sále
MěÚ Trutnov od 16 hod (původně stanovený termín 8.11.2013 musel být změněn – pozn.
Kanceláře OSHTU). Předsedající – Jiří Orsák, zapisovatel – Julie Burdychová. Program bude do
konce října zveřejněn na webu www.oshtu.cz.
Návrhy na vyznamenání:
Návrhy na vyznamenání předložily: SDH Arnultovice, Havlovice, Odolov.
Návrhy byly schváleny s malými změnami.
Inventury – Vlastislav Košťálek
OKRR připravuje inventury letošního roku.
Inventarizace administrativní: inventarizační komise ve složení: vedoucí OKRR Milan Moravec
Vlastislav Košťálek
náhradník Václav Pelant
Fyzická inventura: inventarizační komise ve složení:
ostatní členové OKRR.
Termíny obou inventur budou stanoveny na příštím jednání OKRR dne 23.10.2013.
OKRR žádá VV o určení jednoho člena VV, který se inventarizace administrativní i fyzické
zúčastní.
Po projednání byl za VV určen náměstek starosty OSH pan Zdeněk Pelc.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
Půjčování materiálu OSH Trutnov
Veškerý materiál OSH Trutnov je umístěn v kanceláři OSH, na stadionu v Trutnově a na stadionu
v Úpici. Pokud budou mít SDH zájem o zapůjčení čehokoli z materiálu, zástupce sboru
v kanceláři podepíše Protokol o zapůjčení, a do 3 pracovních dní po skončení akce zapůjčený
materiál opět vrátí na OSH.
7. Závěr
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:00 hod.
Příští jednání VV 7.11.2013 je zrušeno, neboť o týden později 15.11.2013 se koná
mimořádné Shromáždění představitelů SDH.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatelé: Miloslav Bárta
Bc. Vratislav Lánský
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