ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 8.3.2018
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Vedoucí ZH:
Ostatní:
Omluveni:

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

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 2/2018
4) Informace z jednání odborných rad
5) Příprava Shromáždění představitelů SDH
6) Stav přípravy LT v Bílých Poličanech
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 Bc. Vratislav
Lánský.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/22: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Na jednání dne 11.1.2018
byl pozván starosta SDH Horní Maršov, který se bohužel
nedostavil, bude projednáno na SP SDH.
Usnesení č.2018/23: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3) Čerpání rozpočtu za únor 2018
V měsíci prosinci byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto
výdaje:
- 195 Kč – pasparta – p. Antonín Kandrt – 95 let
Stav bankovního účtu k 28.2.2018 je: 242.476,85 Kč, pokladny: 21.793 Kč
Usnesení č.2018/24: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 2/2018.

4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže – Burdychová Julie
V sobotu dne 10.3.2018 proběhne školení rozhodčích MH v Bílých Poličanech. 7.4.2018
proběhne okresní kolo Uzlovky v Radvanicích. Momentálně jsou v přípravě žádosti o dotace
z KÚ KHK (volnočasové aktivity mládeže, táborová činnost a vzdělávání pracovníků
pracujících s mládeží).
Žádám VV OSH o schválení navržených rozhodčích MH pro krajské kolo hry Plamen a to:
Borůvka Pavel, Erban Pavel, Žáková Andrea, Hrdinová Bohuslava, Hepnar Petr a Burdychová
Julie, náhradník: Podolník František.
Žádám o zakoupení 4ks proudniček ke džberovkám na okresní kolo. Cena jedné 303 Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/25: VV OSHTU bere na vědomí a souhlasí s navrženými rozhodčími na
krajské kolo hry Plamen, souhlasí se zakoupením 4 ks proudniček.
OOR prevence – Švanda Jaroslav
Dne 6.2.2018 proběhlo zasedání rady prevence, kde jsme mezi sebou přivítali referentku
prevence z SDH Pilníkov Ingrid Sagasserovou, která nabízí možnost vypracování dětských
omalovánek vycházejících z výtvarných prací POODM.
Dne 23.3.2018 proběhne vyhodnocení došlých prací letošního ročníku POODM zde v kanceláři
OSH Trutnov.
Ve dnech 23. – 24.2.2018 proběhlo krajské setkání OORP ve Velkém Poříčí.
Dle nových platných stanov by měl být v každém SDH člen výboru referent preventivní a
výchovné činnosti. Navrhuji přiložit informační list do materiálu na SP SDH, kde starostům
SDH připomínám tuto skutečnost a žádám o doplnění.
Usnesení č.2018/26: VV OSHTU bere na vědomí zprávu z odborné rady prevence.
OOR represe – Ing. Šeps Jiří
Dne 7.3.208 proběhlo zasedání odborné rady represe, kde jsme projednali návrh na hlavního
rozhodčího – Hepnar Petr. Žádám VV o návrh velitele soutěže.
VV navrhuje p. Jiřího Berana.
Vzhledem k tomu, že vyšly nová pravidla požárního sportu, proběhne dne 17.3.2018 na stanici
HZS v Trutnově proškolení stávajících rozhodčích PS. Okresní kolo již proběhne podle nových
pravidel (na štafetě 4x100m ženy – domeček), další případné úpravy budou upřesněny
v propozicích soutěže. Je potřeba zajistit výrobu podesty k domečku.
Pohár starosty OSH Trutnov 2018: OK PS – 26.5., Bernartice – 7.7., Vlčice - 21.7., Třebihošť –
4.8., Bílé Poličany – 11.8., Mladé Buky – 8.9., Strážkovice - 6.10. Pohár starosty bude probíhat
za stejných podmínek jako doposud, na nová pravidla nebude brán zřetel.
technická četa na OK PS – okrsek č. 1. Technická četa na KK PS – bude zveřejněna výzva pro
dobrovolníky (8 – 10 členů z celého okresu).
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/27: VV OSHTU bere na vědomí zprávu z odborné rady represe a souhlasí
s jmenováním Jiřího Berana jako velitele soutěže Okresní kolo PS.

5)

Příprava Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
SP SDH se bude konat dne 16.3.2018 od 16h ve velkém sále MěÚ Trutnov.
Předsedající: Ing. Jiří Šeps; návrhová komise: Podolník František, Bc. Lánský Vratislav, Jiří
Dufek; mandátová komise: Hejna Aleš, Máslová Lenka, Kubíčková Stanislava; prezence:
Kubíčková Stanislava, Máslová Lenka; zapisovatelka: Burdychová Julie; ověřovatelé zápisu:
Ing. Šeps Jiří, Jaroslav Jansa
Hlasování: jednomyslně schváleno

Usnesení č.2018/28: VV OSHTU schvaluje navržené pracovní komise a bere na vědomí
informace o přípravě SP SDH.
6)

Stav přípravy LT v Bílých Poličanech
Veškeré přípravy probíhají, KSH nakoupilo nové stany včetně matrací, stále probíhají jednání
ohledně rekonstrukce objektu.
Usnesení č.2018/29: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách letního tábora
v Bílých Poličanech.

7)

Různé
Žádosti o vyznamenání
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/30: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání.
Oslavy SDH pro rok 2018
SDH Bernartice – 7.7.2018.
SDH Odolov + Strážkovice + Petrovice – společné oslavy – 8.9.2018.
SDH Bílá Třemešná – 14.7.2018.
SDH Vrchlabí 3 – 15.9.2018
SDH Svoboda nad Úpou – 23.6.2018
SDH Velký Vřešťov – 2.6.2018
Usnesení č.2018/31: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách oslav založení SDH
na rok 2018.
Kurz Hasík pro členy SDH
Ve dnech 9. – 10.2018 bude probíhat kurz Hasík pro zájemce z řad členů SDH. Z našeho
okresu je přihlášeno 6 zájemců. Cena je stanovena předběžně 1.247 Kč/os., které bude hradit
OSH Trutnov.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/32: VV OSHTU bere na vědomí informace o kurzu Hasík a souhlasí
s proplacením kurzu.
Vystoupení SDH Trutnov – Horní Staré Město z okrsku č. 1
SDH Trutnov – HSM oznamuje zájem o vystoupení z řad okrsku č. 1 a nemá zájem
momentálně být zařazen v žádném jiném okrsku.
Odpověď: Okrsek slouží jako mezičlánek mezi SDH a OSH. V případě přestoupení do jiného
okrsku by žádosti bylo vyhověno, takto vyhovět nelze.
Hlasování: jednomyslně neschváleno
Usnesení č.2018/33: VV OSHTU (zřizovatel okrsku) nesouhlasí s vystoupením SDH Trutnov –
HSM z okrsku č. 1.
Pojišťování soutěží
Doporučujeme každému pořadateli si svoji soutěž vždy připojistit na poškození třetí osoby.
Připojištění na úraz není potřeba, všichni členové SHČMS jsou v případě zaplacení příspěvku
pojištěni.
Usnesení č.2018/34: VV OSHTU bere na vědomí informace o pojišťování soutěží.
Školení funkcionářů OSH
Dne 7.4.208 bude probíhat v Přibyslavi školení funkcionářů OSH. V případě zájmu je potřeba

se přihlásit elektronicky přes www.dh.cz
Usnesení č.2018/35: VV OSHTU bere na vědomí informace o školení funkcionářů OSH.

9)

Závěr
Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 17:00 hod.
Příští jednání se uskuteční 12.4.2018 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a
náměstci.

Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Bc. Vratislav Lánský

……………………………………

