ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 11.1.2018
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Vedoucí ZH:
Ostatní:
Omluveni:

Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová (2), Bc. Schreier Václav (1),
Švanda Jaroslav, Beran Jiří (4), Jiří Dufek (6), Lenka Máslová (7), Bc. Lánský
Vratislav (8), František Podolník (9)
Zdeněk Pelc
Stanislava Kubíčková
Jiří Orsák, Jaroslav Jansa (3), 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 12/2017
4) Příprava POODM
5) Informace o průběhu inventarizace
6) Schválení kalendáře pro rok 2018
7) Zabezpečení zástupců VV na 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, ověřovatelem
zápisu František Podolník.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/01: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z jednání dne 7.12.2017 vznikly tyto úkoly: z jednání OORR navrhnout velitele soutěže a
hlavního rozhodčího na Krajské kolo v PS. VV navrhuje pro jednání na krajském VV zvolit
hlavního rozhodčího z jiného okresu, velitelem soutěže Ing. Jiřího Šepse.
Usnesení č.2018/02: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3) Čerpání rozpočtu za prosinec 2017
V měsíci prosinci byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto
výdaje:
- 3.485 Kč – hasičské zboží
- 1.780 Kč – novoročenky 2018
- 60.800 Kč – dotace MŠMT pro SDH
- 12.000 Kč – odměny za umístění Pohár starosty OSH 2017

-

11.087 Kč – odměny okrskům za rok 2017
Stav bankovního účtu k 31.12.2016 je: 57.929,23 Kč, pokladny: 20.401 Kč
Usnesení č.2018/03: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 12/2017.

4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR prevence – Švanda Jaroslav
Příprava POODM pro rok 2018 – 44. ročník. Propozice soutěže jsou ke stažení na stránkách
www.oshtu.cz. Do konce února by mělo proběhnout vyhodnocení základního kola, termín
odevzdání veškerých prací do kanceláře OSH nejpozději do 16.3.2018 v každé kategorii vždy
budou doručeny práce za první tři umístění včetně vyhodnocovací tabulky za základní kolo.
Dále připomínáme označení veškerých prací tak jak je uvedeno v propozicích soutěže.
Vyhodnocení okresního kola proběhne dne 23.3.2018 za účasti členů OORP v kanceláři OSH
Trutnov, předání ocenění proběhne dne 18.5.2018 na HZS Trutnov.
Připomínka k předávání vyhodnocení republikového kola: Navrhujeme, aby se tato ocenění
předávala při předávání ocenění krajských kol za účasti zástupců z SHČMS z důvodu časové
náročnosti a velké vzdálenosti pro oceňované.
Usnesení č.2018/04: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rady prevence.

5)

Informace o průběhu inventarizace
VV navrhuje tyto inventurní komise takto: 15.1.2018 v 14h – stadion Úpice – Borůvka Pavel +
Oldřich Nehyba + Kubíčková Stanislava
24.1.2018 v 14h – stadion Trutnov – Václav Kunc + Luděk Hubený + Kubíčková Stanislava
24.1.2018 v 15h – kancelář OSH – celá revizní rada + Kubíčková Stanislava
administrativa – Milan Moravec + Bc. Václav Schreier + Kubíčková Stanislava
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/05: VV OSHTU schvaluje navržené inventurní komise a bere na vědomí
informace o průběhu inventarizace.

6)

Schválení kalendáře soutěží pro rok 2018
Na stránkách www.oshtu.cz je kalendář soutěží pro rok 2018 ke stažení. V případě chybně
uvedené informace je potřeba kontaktovat kancelář OSH. Doporučujeme všem sborům, aby
veškeré své soutěže zahrnuli do tohoto kalendáře.
Usnesení č.2018/06: VV OSHTU bere na vědomí informace a schvaluje navržený kalendář
soutěží pro rok 2018.

7)

Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Rozdělení zástupců VV na VVH SDH a okrsků najdete na www.oshtu.cz. V případě
nenahlášeného termínu VVH, nebude na tuto VVH delegován žádný zástupce OSH.
Usnesení č.2018/07: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH
SDH a okrsků.

8)

Různé
Žádosti o vyznamenání
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/08: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání.
Hlášení o činnosti SDH za Horní Maršov
VV navrhuje pozvat na příští jednání VV, které se bude konat dne 8.2.2018 starostu SDH Horní

Maršov z důvodu nedostatečného hlášení o činnosti za SDH za rok 2017.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/09: VV OSHTU bere na vědomí informace a schvaluje pozvání starosty SDH
Horní Maršov k jednání na VV.
Oslavy SDH pro rok 2018
SDH Bernartice – posunutí termínu soutěže včetně oslav založení SDH a to na 7.7.2018.
SDH Odolov + Strážkovice + Petrovice – oslavy se plánují, termín bude včas upřesněn.
SDH Bílá Třemešná – termín bude upřesněn.
Usnesení č.2018/10: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách oslav založení SDH
na rok 2018.
9)

Závěr
Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 17:00 hod.
Příští jednání se uskuteční 8.2.2018 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a náměstci.

Předsedající:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

František Podolník

……………………………………

