ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 10.12.2015
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Vedoucí ZH:
Ostatní:
Omluveni:

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

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 11/2015
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
5) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2016
6) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
7) Různé
8) Závěr
1)

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Ing. Jiří Šeps.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/83: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Usnesení č. 2015/79 – Byl zakoupen nový software MS OFFICE 2016.
Usnesení č.2015/84: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3)

Čerpání rozpočtu za listopad 2015
Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu bylo v měsíci listopadu hrazeno
vstupné do zábavního centra Tongo v Hradci Králové ve výši 15.000 Kč, byl zakoupen software
MS OFFICE 2016 ve výši 3.527 Kč, byl zakoupen nový kufr na vysílačky a krycí plachta. Dále
byla proplacena faktura za aktiv ZH v Kuksu ve výši 4.332 Kč. Dále v měsíci listopad proběhlo
vyúčtování dotací z MV a MŠMT. Tyto dotace jsme obdrželi v této výši:
OK PS – 7.260 Kč, OK Plamen a Dorost – 11.928 Kč, letní tábor – 33.600 Kč.
Usnesení č.2015/85: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 11/2015.

4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže – Julie Burdychová
Dne 15.11.2015 jsme navštívili zábavní centrum Tongo v Hradci Králové v rámci dotačního
programu volnočasových aktivit z MŠMT. Zúčastnilo se celkem ze 17 kolektivů mládeže - 273
členů. Školení VM proběhne 26.-27.3.2016. Máme možnost získání mimořádné dotace na
zakoupení žebříku. 8.4.2016 proběhne školení hospodářů v Přibyslavi. Letní škola v Malých
Svatoňovicích proběhne 16. – 31.7.2016. 1. – 5.7.2016 proběhne MČR hry Plamen v Českých
Budějovicích. OK ZPV proběhne dne 1.10.2016 v Třebihošti.
OOR prevence – Petr Řehůřek
Byl projednán nový plán práce na rok 2016, který je vyvěšen na www.oshtu.cz.
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
Byl projednán nový plán práce na rok 2016, uzávěrka na OK PS bude 25.5.2016. Projednali
jsme kalendář soutěží. Projednali jsme MR TFA, které se bude konat v roce 2016 ve
Štramberku.
Zasloužilí hasiči – Vlastislav Košťálek
Zúčastnil jsem se celostátního Aktivu ZH, který se konal v Kunštátě. Součástí byla prohlídka
nového hasičského muzea, která byla velmi poučná.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/86: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence.
Schvaluje zakoupení žebříku.

5)

Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2016
Na minulém jednání byl předložen plán práce na rok 2016. Leden, březen, květen, říjen,
prosinec se bude scházet VV v plném složení, Ostatní jednání pouze ve složení starosta a
náměstci. V případě potřeby projednat důležité věci z okrsku, které nesnesou odkladu se může
zúčastnit zástupce daného okrsku
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/87: VV OSHTU bere na vědomí informace o plánu práce na rok 2016 a
souhlasí s navrženým plánem složení VV na schůzích.

6)

Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Rozdělení zástupců VV na VVH SDH a okrsků najdete na www.oshtu.cz.
Usnesení č.2015/88: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH
SDH a okrsků.

7)

Různé
Příspěvek na používání mobilního telefonu.
VV navrhuje schválení ročního příspěvku na mobilní telefon: vedoucím odborných rad ve výši
1.000 Kč (J. Šeps, J. Burdychová, M. Moravec, P. Řehůřek) a členům VV ve výši 500 Kč (M.
Bárta, V. Schreier, J. Jansa, J. Beran, J. Raticová, J. Dufek, L. Máslová, V. Lánský, F.
Podolník, V. Košťálek). Celková částka: 9.000 Kč. Tento příspěvek bude vyplacen při prvním
jednání odborných rad a VV v roce 2016.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/89: VV OSHTU schvaluje roční příspěvek na mobilní telefon.

Připomínky z VVH
SDH Klášterská Lhota – Vyjadřují nespokojenost s vedením a aktuálností internetových stránek
OSH Trutnov. Nejsou aktualizovány platnosti profesních průkazů strojníků a velitelů, termíny
VVH, o úrovní stránek okrsků ani nemluvě.
Odpověď: Profesní průkazy strojníků a velitelů není naší povinností zveřejňovat, obraťte se na
HZS a velitele své jednotky. VVH jsou aktualizovány průběžně a co se týká okrsků, pokud má
okrsek zájem něco zveřejnit, zveřejníme.
Usnesení č.2015/90: VV OSHTU bere na vědomí připomínku z SDH Klášterská Lhota.
Žádost o zakoupení nové tiskárny – barevná A4
Byla podána žádost o zakoupení nové barevné tiskárny zn. OKI MC562dnw. Jedná se o
multifunkční barevnou laserovou tiskárnu ve výši 16.362 Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/91: VV OSHTU schvaluje zakoupit novou multifukční tiskárnu.
Žádost o zakoupení nového fotoaparátu – NIKON D3200
Byla podána žádost o zakoupení nového digitálního fotoaparátu zn. NIKON D3200
s příslušenstvím v celkové výši 14.897 Kč. Stávající fotoaparát již nevyhovuje.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/92: VV OSHTU schvaluje zakoupit nový digitální fotoaparát.
Návrh o zcizení pozemku v Bílých Poličanech (táborová základna + kotelna)
Na VV KSH královéhradeckého kraje budeme projednávat zcizení část pozemku v majetku
HVP a.s. v Bílých Poličanech do majetku krajského sdružení. Jedná se o táborovou základnu a
bývalou kotelnu. Na základě smlouvy budeme moci dosáhnout na dotace. Cílem by bylo mimo
jiné i vytvoření školícího střediska i pro mládež.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/93: VV OSHTU schvaluje jednání o zcizení majetku části pozemku a budovy
kotelny v majetku HVP a.s. v Bílých Poličanech.

10)

Závěr
Orsák Jiří poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem přítomným veselé svátky a hodně
štěstí do nového roku a jednání ukončil.
Konec jednání 17:00 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 14.1.2016 od 16 hod. v kanceláři OSH.
Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

