Zápis z jednání okrsku č. 3 konaného dne 24.6.2021 na Kvíčale

Přítomni: Pavel Borůvka (starosta okrsku), Petr Hepnar st. (velitel okrsku), SDH Velké
Svatoňovice, SDH Suchovršice, SDH Batňovice, SDH Kvíčala, SDH Úpice, SDH Libňatov,
SDH Havlovice, SDH Rtyně v Podkrkonoší
Omluveni: SDH Markoušovice, SDH Maršov u Úpice
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva starosty
4. Zpráva velitele
5. Výsledky a doporučení kontroly KKRR
6. Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
1. Zahájení
Jednání zahájil starosta okrsku. Přivítal přítomné zástupce jednotlivých SDH. Přednesl
program jednání, který byl schválen všemi hlasy.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem by zvolen Petr Hepnar ml. a ověřovateli Miloš Hemala a Jaroslav Jansa.
Schváleno všemi hlasy
3. Zpráva starosty
- starosta seznámil přítomné s informacemi z předešlého období. Podal informace
z jednotlivých jednání výkonného výboru.
- došlo k předání darů jednotlivým sborům od nadace REGI BASE
- informace o podání podnětu ke krajskému kontrolnímu orgánu, ohledně situace, která právě
probíhá (provoz kanceláře v době Covidu, provoz služebního vozidla, …)
4. Zpráva velitele
- informoval o chystaném námětovém cvičení
- informace o činnosti z rady represe
- poslané podklady velitelům jednotlivých SDH
- malá účast na zkouškách HASIČ, toto je celokrajský problém
5. Výsledky a doporučení kontroly KKRR
Starosta seznámil přítomné se závěrečnou zprávou krajské kontrolní a revizní rady

6. Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
Starosta připomněl páteční (25.6.2021) shromáždění představitelů SDH
7. Diskuse
Starosta a velitel informovali o patové situaci, které dochází při jednáních VV a to při
hlasování, jelikož je sudý počet členů VV. Řešení bylo navrhnuto okrskem č. 2 o dovolení 1
člena z jejich okrsku, jelikož starostka p. Burdychová je členem VV a zároveň byla zvolena
jako náměstek starosty a tím jeden hlas chybí.
Informace o proběhlých okresních kolech hry Plamen, Dorostu a Požárním sportu. Dále o
krajském kole hry Plamen a Dorost
Libňatov - proběhl dětský den
- bude se ženit starosta obce, který je také členem SDH
Úpice - schází se v hasičské zbrojnici
- nové vrata na hasičské zbrojini
Kvíčala - schází se ve své klubovně
Rtyně v Podkrkonoší - schází se v hasičské zbrojnici
- po pauze se začali scházet i mladí hasiči
- čeká je repase automobilu
Velké Svatoňovice - práce na muzeu
- kontrola HZS
- začali se scházet mladí hasiči
- účast družstva dorostu na krajském kole v Hradci Králové.
Suchovršice - výlet s mladými hasiči
- musí zvolit nového starostu sboru
Batňovice - schází se v hasičské zbrojnici
- v pondělí 21.6.2021 první výjezd v letošním roce
Havlovice - 8 výjezdů od začátku roku
- muži vyhráli okresní kolo v požárním sportu a postupují na krajské kolo
- v plánu je stavba přístřešku vedle hasičské zbrojnice
- ukázka techniky v mateřské a základní škole
8. Usnesení
Jednání okrsku č. 3 schvaluje následující usnesení:
a) vyjádření starosty OSH Trutnov k závěrům zjištěným Krajskou kontrolní a revizní radou

b) navrhuje VV okresu Trutnov doplnění o jednoho člena VV dle návrhu okrsku č. 2
c) Nesouhlasí s navyšování členských příspěvků, pokud nebudou prokazatelně odůvodněny a
nebudou prokázána úsporná opatření
d) nespokojenost s prací kanceláře k jednotlivým SDH a jejím členům. Je očekáváno slušné
jednání, větší pomoc a spolupráce od zaměstnankyně kanceláře OSH Trutnov.
9. Závěr
Starosta okrsku poděkoval všem přítomným za účast.

Zapisovatel:

Petr Hepnar ml.

Ověřovatel:

Miloš Hemala
Jaroslav Jansa

