Zápis ze schůze okrsku č.3 Úpicko - Rtyňsko
konané dne 8.února 2012 v Úpici
Přítomné SDH: Úpice, Havlovice, Libňatov, Maršov u Úpice, Kvíčala, Markoušovice, Batňovice,
Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice - účast 100%
Hosté:
Vrba Jaroslav za KSH Královéhradeckého kraje
Program: Zahájení
Zpráva starosty
Zpráva velitele
Revizní správa
Diskuze
Závěr
Schůzi zahájil starosta okrsku Jansa Jaroslav, přivítal přítomné členy a hosty. Jako zapisovatele
určil Košťálka Vlastislava a ověřovatele zápisu Víta Ladislava z SDH Libňatov.
Dále přednesl zprávu o činnosti, zevrubně probral naši veškerou činnost, nejvíce se dotkl naší
okrskové tradiční soutěže. Přes veškeré problémy soutěž skončila úspěšně, splnila hlavní cíl soutěže
- připravenost naší techniky a mužstva k možným zásahům. Poděkoval všem za obětavou práci v
okrsku, který patří k aktivním v rámci okresu Trutnov (zpráva k nahlédnutí).
Poté vystoupil velitel okrsku, informoval o schůzkách rady velitelů okresu Trutnov, která se
sešla 4x, z jednání rad jsou na webových stránkách www.oshtu@seznam.cz zveřejněny zápisy, dále
byla podána podrobná zpráva ved.rady velitelů ve Zpravodaji za rok 2011, kde jsou uvedeny
rozsáhlé informace a podrobnosti týkající se i školení velitelů, strojníků tak, jak na tom každý sbor
je (zpráva k dispozici).
Zpráva pokladní položky výdajové a příjmové čerpány podle potřeb a pokynů starosty. Zpráva
revizní konstatovala, že vše je v náležitém pořádku.
Další informace diskuze: Dne 11.2.2012 od 7,00h.se koná školení řidičů v Úpici
Dne 27.2.2012 v Libňatově bezpečnost práce - Gustav Kraus
Příští schůzka okrsku 11.4.2012 od 18,00hod.v Libňatově. Nadále trvá termín konání okrskové
soutěže v Maršově 18.5.2012 od 16,00hod.
Velitel oznámil termín školení 13.2.2012 od 17 h., mohou všichni, u hasičárny ve Rtyni.
Br.Vít poděkoval těm, co se zúčastnili 14.1.2010 VVH a svěcení praporu,dále upozornil na oslavy
120let SDH Libňatov dne 16.6.2012.
Br.Jansa starosta požádal br.Vrbu o zprostředkování školení požárních hlídek na 12.3.2012 od 17,-h.
ve Rtyni,eventuelní jiný termín 19.3.2012
Br. Pavel Borůvka informoval o akcích na úseku mládeže ve spojitosti s areálem na hřišti Sparty v
Úpici dne 10.3.2012 proškolení rozhodčích,dne 17.3.2012 turnaj ve volejbale Malé Svatoňovice,
přijdou pozvánky, dne 14. - 15.dubna 2012 kemp pro dorost v areálu Sparty, dne 6.5.2012
Království jestřebí hory v Úpici, dne 2.6.-3.6.2012 OK PLAMEN zajistit občerstvení.
Informace o grantech, návrh zažádat prostřednictvím OSH pro sbory, starosta OSH odmítl
Br. Jiroušek si stěžoval na nutnost zavádění podvojného účetnictví ve sborech a s tím problémy v
případech dotací . Bude o tom jednáno.
Br. Jansa vyslovil politování nad tím, že je nízká účast na soutěžích,což i jiní potvrdili.
Po celou dobu jednání vstupoval do problémů host br. Vrba, informoval a předával zkušenosti.Na
schůzi byl za br. Orsáka, který se nemohl zúčastnit.
Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení, které je k nahlédnutí. Posláno k ověření 10.2.2012 Vítovi Z.
10.2.2012 Zapsal: Košťálek Vlastislav

