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Zápis
ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov,
konaného 5.11.2010
Přítomno:

58 představitelů SDH – viz prezenční listina
Hostů, ZH, členů VV, členů OKRR a ostatních: 50 – viz prezenční listina

Jednání svolal starosta OSH dle plánu práce s tímto programem:
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové
komise.
2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za období od konání posledního Shromáždění dosud
3. Závěry IV. Sjezdu SH ČMS konaného 3.-4.7.2010 v Ostravě.
4. Zpráva okresní revizní a kontrolní rady a zprávy okresních odborných rad – mládeže, velitelů a
prevence
5. Zaměření činnosti do roku 2015 upravené o závěry ze Sjezdu SH ČMS
6. Plán práce na rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2011
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
1. Jednání zahájil Bc. Vratislav Lánský. Po seznámení přítomných s programem jednání byl tento
schválen. Dále byl schválen zapisovatel, ověřovatelé zápisu a členové mandátové a návrhové komise
takto:
Zapisovatel – Jaroslav Vrba
Ověřovatelé zápisu – Jaroslav Jansa, Bc. Václav Schreier
Mandátová komise – vedoucí Jiří Chrtek, Monika Němečková, Lenka Máslová
Návrhová komise – vedoucí Zdeněk Pelc, Miroslav Bárta, František Podolník, Jiří Švihálek
2. Zprávu o činnosti OSH přednesl starosta OSH Jiří Orsák. Poděkoval za důvěru, kterou obdržel
zvolením do funkce. Upozornil na písemné materiály, které všichni delegáti obdrželi. Dále rozebral
závěry IV. sjezdu SH ČMS. Zdůraznil podíl dobrovolných hasičů v oblasti záplav v Libereckém kraji.
Připomněl soutěže dětí, mládeže i dospělých v letních a podzimních měsících. Rovněž seznámil
s činností VV OSH a se stavem členské základny, která k dnešnímu dni činí 3.487 členů, z toho 672
žen, 2.211 mužů, 43 dorostenců a 561 dětí. Zdůraznil nutnost řídit činnost SDH dle jednotlivých bodů
v Zaměření činnosti do roku 2015. Seznámil přítomné se stavem na stadionu v Trutnově pro potřeby
hasičských soutěží. Připomněl historii zakládání sborů dobrovolných hasičů tak, jak bylo vybádáno ve
státních archivech a týká se celé České republiky. Dále zmínil ekonomickou situaci ve státě a jaký
bude pravděpodobný dopad na hospodaření SH ČMS. Nebude to lehké období a bude záležet na
každém jednotlivci i kolektivech, jak si s nastalou situací poradí.
3. Závěry IV. Sjezdu SH ČMS jsou součástí písemných materiálů, které obdrželi delegáti.
4. - Zprávu o činnosti okresní odborné rady velitelů přednesl její vedoucí Ing. Jiří Šeps. Ve zprávě
zhodnotil i činnost jednotlivých okrsků v oblasti dokládání materiálů k okrskovým soutěžím a zmínil
změny u strojníků při školeních. Dojde ke změnám v textových otázkách. Připomněl způsob žádostí o
dotace na školení a výjezdy JPO. Vyhodnocení cyklického školení strojníků vykazuje celkem dobré
výsledky. Zdůraznil školení pro velitele JPO V 19.11.2010 na všech stanicích HZS v okrese Trutnov.
- Zprávu o činnosti OORP přednesl její vedoucí Petr Řehůřek. Zmínil poměrně rozsáhlé změny ve
složení OORP. Poděkoval předešlé radě za jejich dosavadní práci, ve které se budou snažit
pokračovat. Zhodnotil podíl OORP na soutěži POOD a pohovořil o nutnosti změnit charakter této
soutěže. Na změně se pracuje a pod vedením KORP Královéhradeckého kraje vznikají nová pravidla.
Rovněž seznámil s výsledky soutěže POOD v rámci okresu, kraje a republiky. Dále připomněl školení
preventistů a zisk odborností Preventista III. a II. stupně. Seznámil přítomné se změnami ve způsobu
školení preventistů. 2x ročně se budou konat semináře, z toho jeden dvoudenní v Bílých Poličanech.
- Činnost OORM zhodnotila její vedoucí Julie Burdychová. Odkázala na webové stránky OSH, kde
jsou výsledky soutěží. Zhodnotila jednotlivé soutěže dětí a dorostu. Poděkovala P. Borůvkovi za
přípravu a průběh tréninkového víkendu na stadionu v Úpici. Rovněž poděkovala všem organizátorům
soutěží v průběhu roku 2010.
- Zprávu o práci revizní a kontrolní rady přednesl Milan Moravec, její dlouholetý vedoucí. Úvodem
sdělil, že rada pracuje stále ve stejném složení až na obměnu jednoho člena. Zaměřují se na
hospodaření jednotlivých SDH a na hospodaření OSH. Činnost na OSH se významně zlepšila
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nástupem Moniky Němečkové do funkce vedoucí kanceláře starosty OSH. Konstatoval, že účetnictví
je řádně vedeno dle zákonů a vyhlášek. Zdůraznil přístup soutěžících a jejich chování na soutěžích,
včetně chování k rozhodčím i rozhodčích mezi sebou. Připomněl, že dotace z OSH pro okrsky musí
být řádně vyúčtovány a vyúčtování předáno na OSH. Na závěr seznámil přítomné s plánem práce na
rok 2011, se stavem finančních prostředků OSH, s výší dotací poskytnutých v roce 2010 z MŠMT, MV
a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a výší členských příspěvků.
5. K tomuto bodu vystoupil starosta OSH Jiří Orsák s tím, že materiál je k dispozici každému
delegátovi v písemných dokumentech.
6. Stručně s rozpočtem seznámil přítomné rovněž Jiří Orsák. Také tento materiál je součástí
písemných dokumentů. Je zřejmé, že dopady ekonomické krize se dotknou v nemalé míře i dotací
určených pro SDH. Seznámil s některými celostátními akcemi jako Pyromeeting apod. Také Pyrocar
je ve stádiu přípravy včetně propagační jízdy hasičské techniky. V roce 2012 bude pravděpodobně
celostátní ples hasičů ve společenském centu UFFO v Trutnově.
7. Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Chrtek:
Pozvaných 76 představitelů SDH, přítomno 58
Hosté 16 pozvaných, 6 přítomno
Zasloužilých hasičů pozváno 29, přítomno 10
Členů výkonného výboru přítomno 12
Členů kontrolní a revizní rady přítomno 6 z 8
Starostů okrsků přítomno 8 z 9
Konstatoval, že je přítomno 76,3% představitelů SDH, což je nadpoloviční většina, a proto je
Shromáždění usnášeníschopné.
8. V diskuzi vystoupili:
- Ivan Kraus – starosta OSH Náchod. Hovořil o dobré spolupráci našich OSH při soutěžích a v jiných
oblastech hasičské činnosti. Popřál do příštího roku všem hasičům vše nejlepší.
- Jiří Orsák – předal ocenění některým SDH a jednotlivcům za dosavadní práci v požární ochraně
- Vlastislav Košťálek – vzpomínal na řadu akcí, které pamatuje v oblasti hasičské práce. Zhodnotil
činnost aktivu ZH v okrese i kraji.
- Karel Salava – starosta OSH Hradec Králové – hovořil o spolupráci mezi organizacemi SDH v rámci
našich OSH
- Petr Lajbner – manažer VPO HK a Pardubice – pozdravil všechny jako své zákazníky. Zhodnotil své
působení ve Výzbrojně a svůj podíl na zlepšování práce a zvyšování tržeb. Tržby VPO činí 10 mil. Kč
a za to poděkoval.
- Břetislav Holšán – ředitel HVP Jičín – Hovořil o zlepšení pojištění hasičů. Je ovšem nejméně 300
tisíc hasičů, kteří nejsou u HVP pojištěni v žádné oblasti. Vyjmenoval výhody pojištění motorových
vozidel jako 60% bonus, možnost převodu bonusů od příbuzných či známých, kteří již neřídí motorové
vozidlo, připojištěním čelního skla se automaticky pojistí další okna.
- plk. Ing. Radek Vymlátil – ředitel odboru IZS a služeb HZS Královéhradeckého kraje – pozdravil
zástupce hasičů okresu Trutnov a poděkoval za jejich dobrou spolupráci v rámci hasičské činnosti.
Zmínil některé oblasti spolupráce v roce 2011.
- Jiří Orsák – dal na uváženou, zda by se mohlo konat toto Shromáždění pouze 1x za rok. Všichni ve
svých SDH a okrscích tuto záležitost projednají a oznámí svůj názor VV OSH.
9. Návrh na usnesení předložil vedoucí návrhové komise Zdeněk Pelc. Delegáti po krátké diskuzi a
doplnění o bod „Ukládá okrskům projednat, zda konat Shromáždění představitelů 1x nebo 2x za rok“
jednohlasně toto usnesení schválili – viz příloha.
10. Závěrem poděkoval Jiří Orsák všem za dosavadní práci a popřál vše nejlepší do nového roku.
Jednání skončilo v 18.30 hod

Předsedající: Bc. Vratislav Lánský

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jansa

Zapsal: Jaroslav Vrba

Bc. Václav Schreier

