ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 12.11.2015
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. Václav
Schreier (1), Jaroslav Jansa (3), František Podolník (9), Bc. Lánský Vratislav
(8), Lenka Máslová (7), Jiří Beran (4),
Vlastislav Košťálek
Stanislava Kubíčková
Jiří Orsák, Jana Raticová (5), Milan Moravec, Jiří Dufek (6),

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 10/2015
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
5) Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2016
6) Příprava plánu práce VV na rok 2016
7) Zabezpečení zástupců VV a VVH SDH a okrsků
8) Různé
9) 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, ověřovatelkou
zápisu Lenka Máslová.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/82: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 2015/77 – Příspěvky za umístění v soutěži O pohár starosty OSH byly zaslány na
příslušná čísla účtů sborů.
Usnesení č. 2015/79 – K dnešnímu dni již máme podklady k přeregistraci od všech sborů,
kromě SDH Janské Lázně, které mají schválený odklad. Zbývající 3 sbory budou po projednání
zrušeny.
Usnesení č. 2015/81 – Byl zakoupen nový stolní počítač, v nejbližších dnech dojde k přenesení
dat a jeho instalace.
Usnesení č.2015/83: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3)

Čerpání rozpočtu za říjen 2015
Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu bylo v měsíci září hrazeno hasičské
zboží ve výši 9.720 Kč, ocenění do soutěže O pohár starosty OSH ve výši 3.118 Kč, byly
vyplaceny příspěvky z dotace SMR z KÚ ve výši 45.000 Kč (5.000 do každého SDH v rámci

projektu). Dále byly vyplaceny odměny za umístění v soutěži O pohár starosty OSH v celkové
výši 12.000 Kč. Byl zakoupen nový počítač v celkové výši 7.127 Kč včetně poštovného.
Usnesení č.2015/84: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 10/2015.
4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže – Julie Burdychová
V úterý dne 10.11.2015 proběhlo zasedání rady mládeže, kde jsme si upřesnili výlet všech MH
do Tonga v Hradci Králové. SDH Hajnice žádá o zapůjčení žebříku pro trénování
reprezentantek. Domluvit termín odvezení mašin z Úpice a termín fyzické inventury majetku.
OOR prevence – Petr Řehůřek
7.11.2015 proběhl seminář na stanici HZS v Trutnově, kterého se zúčastnilo 25 preventistů z 17
SDH okresu Trutnov. POOD 2016 – vyšli nové propozice, došlo k menším změnám. Kategorie
K1 (střední školy) byla zrušena, byla sloučena s ZŠ4. Dále byla zrušena jedna kategorie
v uměleckých školách, zůstala jedna. V části digitální technika je dané téma Prostředky pro
hasební zásah. Zde byla snížena věková hranice na 12 let. V kategorii DT1 je prezentace ve
formátu Powerpoint (10 - 20 snímků), kategorie DT2 je počítačová animace ve formátu
Windows Media Video (max délka 3 min.). V současné době se připravuje nový metodický
pokyn Preventista SHČMS.
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
Zasedání OOR velitelů se bude konat dne 9.12.2015 v 16 hod. v kanceláři OSH Trutnov.
OKRR – Vlastislav Košťálek (M. Moravec – omluven)
P. Moravec mě požádal o zajištění inventarizace. Rozdělení práce bude na úseku materiálovém
i účetnictví. Do skupiny účetnictví navrhujeme: Moravec, Košťálek a dále zástupce VV – Bc.
Schreier Václav. Zbytek rady OKRR bude působit na jednotlivých místech, kde je uložen
materiál, tj. stadion Trutnov a stadion Úpice. 1. skupina (Úpice) Košťálek, Nehyba, Hejna,
zástupce VV Lánský a 2. skupina (Trutnov) Hubeny, Kunc, Pelant, Cerman, zástupce VV Ing.
Jiří Šeps. Inventura majetku v kanceláři – zástupce VV Julie Burdychová. Všech kontrol se
zúčastní zaměstnankyně kanceláře – St. Kubíčková. Celý návrh bude projednán na radě OKRR,
kde budou projednány termíny kontrol.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/85: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů, prevence a
revizní.

5)

Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2016
Prozatím nebudeme projednávat, termín oznamování soutěží a jiných akcí na rok 2016 je do
30.11.2015. Bude projednáno na příštím výkonném výboru.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/86: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaných soutěží a jiných
akcí na rok 2016.

6)

Příprava plánu práce VV na rok 2016
Plán práce byl již předložen na Shromáždění představitelů konaného dne 5.11.2015.
Návrh k diskuzi pro příští jednání VV: 5x se sejde VV v plném počtu, 5x se sejde vedení (tj.:
starosta a náměstci starosty) + vedoucí rady OORP.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/87: VV OSHTU bere na vědomí informace o plánu práce VV na rok 2016.

7)

Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Příslušní zástupci VV byli delegováni na již nahlášené VVH SDH konané nejpozději do
31.12.2015 viz příloha (současně bude vyvěšeno na www.oshtu.cz).
Usnesení č.2015/88: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH
SDH.

8)

Různé
Žádost o zakoupení nového softwaru – MS OFFICE 2016.
Byla podána žádost o zakoupení softwaru – MS OFFICE 2016 za cenu 3.399 Kč z důvodu
nevyhovujícího stávajícího MS OFFICE zakoupeného již dříve.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/79: VV OSHTU schvaluje zakoupit nový software MS OFFICE 2016.
Návrhy na vyznamenání – Ing Jiří Šeps
Návrhy na vyznamenání a stužky za věrnost předložili tyto sbory: Bernartice, Lanžov, Úpice,
Rtyně v Podkrkonoší, Vlčice, Žacléř, Horní Kalná.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/80: VV OSHTU schvaluje udělit navrhovaným členům vyznamenání a stužky
za věrnost dle Statutu.

Pořádání KK v PS – Ing. Jiří Šeps
Dnešní dopoledne proběhlo společné jednání Královéhradeckého a Pardubického kraje ohledně
KK v PS, neslučitelné termíny, k dohodě nedošlo. Každý kraj bude pořádat krajské kolo zvlášť.
KK v PS Královéhradeckého kraje se bude pořádat zároveň při slavnostním otevírání nově
zrekonstruovaného stadionu v Hradci Králové.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/81: VV OSHTU bere na vědomí informace o jednání o KK v PS.

Pořádání OK v PS – Ing. Jiří Šeps
Původně stanovený termín 11.6.2015 není možné pořádat OK v PS v Trutnově, stadion je již
plně obsazen. Kancelář OSH osloví stadiony ve Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem.
Pokud to bude možné, neposunovat již předem stanovený termín, v případě nutnosti je možné
posunout termín na 28.5.2015.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/82: VV OSHTU bere na vědomí informace o zajištění termínu pořádání OK
v PS a ukládá kanceláři zajistit jiný stadion.

Schválení ročního příspěvku vedoucím odborných rad – Ing. Jiří Šeps
Starosta OSH Jiří Orsák navrhuje schválit roční příspěvek vedoucím odborných rad na provoz
mobilního telefonu a to ve výši 1.000 Kč. Pro kancelář je to zátěž ve výši 3.000 Kč ročně.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/82: VV OSHTU schvaluje příspěvek vedoucím velitelů ve výši 1.000 Kč.

10) Závěr
Ing. Šeps Jiří poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Konec jednání 17:15 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 10.12.2015 od 16 hod. v kanceláři OSH.

Předsedající:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Lenka Máslová

……………………………………

