Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 18.9.2014
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1600 hod
členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Zdeněk Pelc, Miloslav Bárta, Julie
Burdychová, František Podolník, Petr Řehůřek
členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek
ostatní přítomní: Monika Němečková
Omluveni: Jiří Dufek, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, Jana Raticová, Bc. Václav Schreier

Přítomní:

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 07 a 08/2014
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
- velitelů
- mládeže
- prevence
- Zasloužilých hasičů
5) Výročí SDH v roce 2014
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, ověřovatelem zápisu Ing. Jiří Šeps.
Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Bez připomínek.
3. Čerpání rozpočtu k 31.5.2014
O datacích z MŠMT a MV se hovořilo na minulém jednání, dotaci z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje jsme obdrželi ve výši 171 000,- Kč. Sto tisíc je určeno na mzdy a
dohody, zbývajících 71 tisíc na provoz OSH Trutnov a akce s tím spojené.
Z mimořádných nákladů jsme hradily fakturu za tisk ve výši 15 527,- Kč a samozřejmě
faktury spojené s letním táborem ve Stárkově. Toho se zúčastnilo celkem 79 dětí.
ROZPOČET - LETNÍ TÁBOR STÁRKOV 2014
PŘÍJMY
Účastnické příspěvky dětí (78 * 3400 + Ryšavý F. * 1700,neštovice)
Dotace KÚ (souhrnný projekt)
Dotace MŠMT (81 dětí x 14 dní x 28,- Kč)
PŘÍJMY CELKEM

266 900,00
16 000,00
31 752,00
314 652,00

VÝDAJE
POTRAVINY
TECH. MATERIÁL
CENY DO SOUTĚŽÍ
LÉKY
SLUŽBY
ODMĚNY + DAŇ
VÝDAJE CELKEM

100 775,00
15 899,00
22 305,00
3 083,00
97 157,00
74 008,00
313 227,00

veškeré potraviny pro 79 dětí + 23 dospělých
technický materiál na hry, čistící prostředky
léky a zdravotnické prostředky použité na LT
eko wc,nájem+energie, rytíři, kovář, vstupné na výletech,doprava
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření LT 2014 je prozatím 1 425,-. Ještě čekáme na fakturu
za léky z lékárny.

1 425,00

Náklady na okresní Aktiv zasloužilých hasičů:
účast 25 členů z 36 pozvaných
stravné
3 341,- Kč
vstupné 1 000,- Kč
doprava 3 240,- Kč
celkem
7 581,- Kč
VV bere na vědomí.
4. Informace z jednání jednotlivých odborných rad
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
V sobotu 4.10.2014 se ve Štramberku uskuteční Mistrovství ČR v TFA. Jako kraj jsme
chtěli uspořádat v Trutnově kvalifikační závody společně s Pardubickým krajem. Z obou
krajů se přihlásilo pouze 12 soutěžících, proto bylo Krajské kolo v TFA zrušeno. Proto jsme
všech 8 zájemců z Královéhradeckého kraje pozvali 10. září do Bílých Poličan, kam jich
přijelo 5. Dva soutěžící jsou z SDH Rokytnice v Orlických horách, dva z SDH Holohlavy a
jeden z SDH Malšovy Lhoty. Těchto pět členů bude náš kraj reprezentovat na již zmíněném
MČR. Z našeho kraje se zúčastní 3 rozhodčí.
VV bere na vědomí
OOR mládeže - Julie Burdychová
Tuto sobotu 20.9.2014 pořádáme v Horní Kalné okresní kolo ZPV. Je přihlášeno 22 hlídek
mladších, 24 hlídek starších, a v kategorii dorostu 3 družstva dorostenců, 2 družstva
dotostenek, 11 jednotlivců a 10 jednotlivkyň. Z důvodu prolínajících se kategorií starších dětí
a mladšího a středního dorostu budou děti soutěžit přednostně v hlídkách starších, tedy
v Plameni. Ostatní jednotlivci těchto dvou kategorií si soutěž odběhnou, budou vyhodnoceni,
ale do jarního kola nastoupí všichni s jedničkou z umístění, aby nebyli zvýhodněni oproti těm,
co letos poběží ZPV za Plamen.
Školení vedoucích MH se uskuteční v termínu 22. – 23.11.2014 v Radvanicích. Vzhledem
k tomu, že náklady na jednoho účastníka činí téměř 700,- Kč, účastnický příspěvek bude letos
vybírán ve výši 300,- Kč na osobu. Pro všechny bude zajištěn v sobotu oběd a večeře, nocleh,
a v neděli snídaně a oběd. Program a přihláška budou měsíc před školením zveřejněny na
webu + rozeslány meilem do sborů a stávajícím vedoucím.
Seriál soutěží Přeborníka v šedesátkách by měl mít pro ročník 2014-2015 celkem 8
soutěží, což se některým vedoucím zdá moc a volají spíše po nějakém poháru v požárních
útocích. Tento problém budeme řešit hromadně na školení vedoucích v Radvanicích.
Setkání přípravek Královéhradeckého kraje jsme plánovali uskutečnit opět v Bílých
Poličanech den po MČR CTIF ve Dvoře Králové tzn. 28.9.2014, ale kvůli složitému
technickému zabezpečení (stany, lavice) bude termín změněn – pravděpodobně na jaro
příštího roku.
VV bere na vědomí.
OOR prevence – Petr Řehůřek
Školení referentů prevence a výchovné činnosti se uskuteční v sobotu 8.11.2014 na stanici
HZS – ÚO Trutnov.
Z ústředí již přišly propozice soutěže Požární ochrana očima dětí na rok 2015. V části
výtvarné došlo k drobné změně – byly přidány dvě nové kategorie ZUŠ1 a ZUŠ2. Kategorie
vznikly díky tomu, že práce žáků uměleckých škol se nedaly porovnávat s pracemi žáků
klasických základních škol.
ZH – Vlastislav Košťálek
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Krajský Aktiv ZH se uskutečnil ve středu 16.9.2014 v Hradci Králové. Účastníci mimo
tradiční besedy navštívili hvězdárnu a také hasičskou stanici v Hradci Králové.
VV bere na vědomí.
5. Výročí SDH
Datum

Místo

Název akce

17.5.2014

Hostinné

Výročí 150 let od založení sboru

30.5.2014

Úpice

Výročí 150 let od založení sboru

14.6.2014

Bílé Poličany

Výročí 120 let od založení sboru

14.6.2014

Verdek

Výročí 130 let od založení sboru

21.6.2014

Maršov u Úpice

Výročí 130 let od založení sboru

6.9.2014

Mostek

Výročí 115 let od založení sboru + slavnosti praporu

V Hostinném, Úpici, Bílých Poličanech a Vardeku se oslav zúčastnil sám starosta OSH,
v Maršově u Úpice člen výboru a zároveň starosta okrsku Jaroslav Jansa, a v Mostku další
člen VV OSH a zároveň starosta okrsku Jiří Dufek. Některým sborům byly předány stuhy
k výročí 150 let založení prvního dobrovolného hasičského sboru v ČR.
6. Různé
Žádost reprezentanta – dorostenecký reprezentant ČR Patrik Linhart z SDH Hajnice požádal o
proplacení výdajů za sportovní triko ve výši 379,- Kč (dle rozhodnutí VV na jednání dne
5.12.2013 bod 8 – schválení příspěvku OSH na reprezentanty do výše 5 tis na každého). Toto
je třetí doklad za celkem 2 005,- Kč.
VV schvaluje všemi hlasy.
Jubilejní výročí - vedoucímu OKRR Milanu Moravcovi a členovi VV Miloslavu Bártovi byly
předány dárkové balíčky k životnímu jubileu.
MČR CTIF 2014 – příští sobotu 27.9.2014 se na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem
uskuteční Mistrovství ČR v disciplínách CTIF s mezinárodní účastí. Momentálně je
přihlášeno 7 zahraničních družstev.
VV bere na vědomí.
Připomínky ke Stanovám SH ČMS – máte-li někdo jakékoliv připomínky ke Stanovám a
dalším předpisům SH ČMS, napište to do meilu a odešlete na kancelář Sdružení co nejdříve.
Návrhy na vyznamenání – formulář návrhu na vyznamenání je jednostránkový dokument,
tedy jeden oboustranný list papíru a je potřeba ho do kanceláře doručit včas, tzn.v případě
vyznamenání, které uděluje OSH – minimálně týden před jednáním VV OSH . Pokud si SDH
vede svou evidenci vyznamenání a liší se od údajů v centrální evidenci, tyto změny prosím
zašlete na email oshtu@seznam.cz nebo doručte do kanceláře. Při navrhování vyznamenání
respektujte pravidla a podmínky Statutu vyznamenání.
7. Závěr
Na závěr Jiří Orsák poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:30 hod.
Příští jednání se uskuteční 9.10.2014 v kanceláři OSH Trutnov.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatel: Ing. Jiří Šeps
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