ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 18.6.2015
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:

Vedoucí ZH:
Ostatní:
Omluveni:

Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta ,Julie Burdychová (2), Petr Řehůřek, Bc.,
Jaroslav Jansa (3), , František Podolník (9), , Jiří Dufek (6), , Bc. Lánský
Vratislav (8)
Vlastislav Košťálek
Stanislava Kubíčková
Jiří Orsák, Bc. Václav Schreier (1), Lenka Máslová (7), Jiří Beran (4), Jana
Raticová (5), Milan Moravec

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 05/2015
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
5) Vyhodnocení průběhu okresního kola v PS a okresních kol Plamene a dorostu
6) Informace k MČR
7) Informace o zajištění tábora
8) Výročí SDH
9) Různé
10) Závěr

1)

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem
zápisu Petr Řehůřek.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/48: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z jednání ze dne 14.5.2015 nevznikly žádné úkoly.
Usnesení č.2015/49: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3)

Čerpání rozpočtu za květen 2015
Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu byly v měsíci květnu objednány
ceny do POOD, náklady ještě nevíme. Byly zakoupeny ceny na OK PS, OK Plamen + dorost
v celkové výši 14 411 Kč. Dále byly objednány molitanové matrace s potahy do našich stanů ve
Stárkově v celkové výši 30 185 Kč.
Usnesení č.2015/50: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 5/2015.

4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže – Julie Burdychová
Okresní kolo Dorostu – 30.5.2015, dlouhé čekání na výsledky dorostu jednotlivců, pro další
ročníky se OORM usnesla, konání okresního kola dorostu nebude společně s okresním kolem
v PS.
Okresní kolo Plamen – 6. – 7. 6. 2015 Úpice, pro další ročníky bude sestavena technická četa,
složená z dobrovolníků, která bude fungovat každý rok. Nejpozději v měsíci září proběhne
velká fyzická inventarizace materiálu z důvodu změny zaměstnance.
OOR prevence – Petr Řehůřek
Dne 5.6.2015 proběhlo předávání cen POOD – krajské kolo v Bílých Poličanech, kde jsme měli
za náš okres toto zastoupení: 15 dětí, 5x 1. místo, 6x 2. místo, 4x 3. místo.
Dne 19.6.2015 v 16h proběhne předání cen POOD – okresní kolo na HZS v Trutnově. Za OSH
Trutnov se zúčastní Ing. Jiří Šeps.
Proběhlo seznámení s nabídkou nových čokoládových bonboniér z preventivního programu
Hasík. Čokolády je možno objednat u výrobce Carla v ceně do 50 Kč.
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
Vyhodnocení okresního kola v PS, zhodnocení technického zajištění.
Zasloužilí hasiči – Vlastislav Košťálek
Aktiv ZH proběhne v rámci konání MČR v PS na stadionu v Trutnově v neděli 28.6.2015,
pozvánky budou včas rozeslány.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/51: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence.

5)

Vyhodnocení průběhu okresního kola v PS a okresních kol Plamene a dorostu
Vyhodnocení okresního kola v PS – malá účast mužských družstev (pouze 2), 4 družstva žen.
Vyhodnocení okresního kola hry Plamen ze dne 6.6.2015 v Úpici – Technická četa z okresku č.
3 nedorazila, proto se ustanoví jedna technická četa složená z dobrovolníků, která bude
fungovat každý rok ve stejném složení. Disciplína požárních útoků byla po dohodě anulována
z důvodu špatného technického stavu strojů. Rada mládeže navrhuje na příští ročník použít
peníze získané z dotace KÚ Hradec Králové na opravu a servis těchto strojů.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/52: VV OSHTU bere na vědomí informace o vyhodnocení soutěže okresním
kole v požárním sportu a okresním kole hry Plamen.

6)

Informace o MČR
Zatím nemáme ucelené informace ohledně naší aktivity na MČR v PS. Dobrovolníků
přihlášených na bourání věží na pátek 26.6. máme v současné době 18.
Více informací najdete na int. stránkách www.mr2015.cz ohledně rozpisu rozhodčích, časového
harmonogramu a dalších informací.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/53: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném Mistrovství České
republiky soutěže v požárním sportu.

7)

Informace o zajištění tábora
K dnešnímu dni je přihlášeno 79 dětí. Průběžně jsou nám hrazeny účastnické příspěvky momentálně máme od dětí zaplaceno 189 500 Kč.

Usnesení č.2015/54: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném letním táboře ve
Stárkově.
8)

Výročí SDH
Žádné nové nahlášené nebylo. Vše zůstává podle původního rozpisu. V sobotu 27.6.2015
probíhá slavnost v Horní Kalné, které se zúčastní za OSH TU p. František Podolník.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/55: VV OSHTU bere na vědomí informace o výročích SDH v okrese Trutnov.

9)

Různé
Návrhy na vyznamenání – Ing. Jiří Šeps
Návrhy na vyznamenání svých členů předložil SDH Horní Kalná. Úplnost a oprávněnost
návrhů byla zkontrolována a navrženým členům bude uděleno vyznamenání, které jim lze dle
Statutu udělit.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/56: VV OSHTU schvaluje udělit navrhovaným členům vyznamenání dle
Statutu.
Revizní rada – Vlastislav Košťálek
OKRR kontrolovala hotovost a jiný materiál pro předání pí. Kubíčkové při nástupu do
zaměstnání. Vše je k nahlédnutí v zápise OOKR. Pracovní poměr pí. Moniky Němečkové
skončil ke dni 30.5.2015 dohodou.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/57: VV OSHTU bere na vědomí informace ze zasedání OKRR.
okrsek č.3 – Jaroslav Jansa
Technická četa na OK hry Plamen - příště zařizuje velitel okrsku, nikoliv starosta okrsku.
Několik dotazů z valné hromady okrsku č. 3:
Dotaz: Jakým způsobem se bude řešit čerpání finančních prostředků pro mládež a vysvětlení
zprávy z médií, kde by mělo dojít k uvolnění 96 mil. Kč na dobrovolné hasiče.
Vysvětlení (Ing. Jiří Šeps): 96 mil. Kč je uvolněno z Fondu na zábranu škod a je rozděleno
mezi 45 sborů z ČR na pořízení techniky. Seznamy jsou veřejné, která obec na co dostane.
Z okresu Trutnov je to obec Lánov, která dostává dotaci 2,5 mil.
Dotaz: Proč se neuspořádá zajímavá soutěž pro všechny sbory v okrese, ne jen pro několik
vyvolených, které mají dostatečné finanční zajištění a vybavení. Chybí dostatečná komunikace
mezi okresem a jednotlivými sbory, kde po kritice ze strany okresu není chuť jednotlivých
sborů účastnit se na soutěžích, když již předem nesplňují požadavky okresu. Ze strany okresu
chybí uznání některých návrhů předkládaných veliteli případně starosty sboru k propozicím na
soutěž, kde okres není příslušný k diskuzi, což se týká i tematického vedení sboru a kolektivů
mládeže. Dalším požadavkem je zprůhlednit financování a odůvodnění jednotlivých akcí
pořádaných okresem. Vedení okresu by mělo podpořit snahu o modernizaci vozového parku,
zasadit se o změnu přidělení vozidel sborům, umožnit převody vozidel mezi jednotlivými sbory
a neargumentovat tím, že vozidlo je majetkem města a podpořit hasiče.
Vysvětlení (Ing. Jiří Šeps): Co znamená zajímavá soutěž? Předneste na příštím jednání návrhy
vašich představ.
Do techniky nemá sdružení možnost zasahovat, sdružení nemá právo disponovat žádnou
technikou, technika je vždy v majetku příslušného města či obce. V celé ČR funguje předávání
vozidel takto: pakliže HZS dostane 1 nové vozidlo pak 1 starší vozidlo předává jednomu ze
sborů v rámci královéhradeckého kraje.

Dotaz: Přišel e-mail od p. Hornycha z HZS ohledně školení ve Zbirohu. Proč ne v Bílých
Poličanech.
Odpověď (Miloslav Bárta): Proběhlo jednání s pluk. Geletou, ředitel školící výcvikových
zařízení. Jedná se o jiné školící kurzy, v jiné oblasti. HZS má představy o vzdělávání
dobrovolných hasičů, poskytuje dotace na vzdělávání a odbornou přípravu členů.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/58: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně dotazů z okrsku č.3. Na
další jednání okrsku doporučuje přizvat zástupce OSH pro případné další vysvětlení.
Pojistná událost – Julie Burdychová
Na Okresním kole hry Plamen jsme poskytli vlastní materiál - hadice B, která nám byla
zničena. Je možno aplikovat na pojistku?
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/59: VV OSHTU doporučuje sepsat pojistnou událost, poté bude řešena.
Dotace pro sbory – Julie Burdychová
Pokud se MH nezúčastní okresního kola, nebude jim umožněno čerpání dotace.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/60: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně čerpání dotací.

10) Závěr
Ing. Šeps Jiří poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání 17:30 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 13.8.2015 od 16 hod. v kanceláři OSH.

Předsedající:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Petr Řehůřek

……………………………………

