Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 8.11.2012
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomní: členové VV: Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, Jiří Dufek,
Jaroslav Jansa, František Podolník, Bc. Václav Schreier
členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek
ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová
Omluvení: Jiří Orsák, Bc. Vratislav Lánský, Jana Raticová, Petr Řehůřek
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Čerpání rozpočtu k 31.10.2012
4. Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2013
5. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence
6. Příprava plánu práce VV na rok 2013
7. Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH
8. Zprávy z vyšších orgánů
9. Různé
10. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné s programem
jednání. Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Miloslav Bárta a Jiří
Dufek. Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu ze dne 11.10.2012:
K bodu 5
- finanční odměny za Pohár starosty OSH Trutnov 2012 byly odeslány na bankovní účty
jednotlivých sborů – celková výše je 11.000,- Kč
- byl pořízen erární kufr pro technickou četu na okresní kola – cena 2.328,- Kč. Veškeré nářadí
je označeno fluorescentní barvou, za kufr a jeho vybavení bude vždy zodpovídat vedoucí
technické čety soutěže
- v sobotu 3.11.2012 se uskutečnilo školení referentů prevence a výchovné činnosti okresu
Trutnov, zúčastnilo se ho 25 členů z 18 SDH, náklady na stravu a občerstvení účastníků byly
celkem 2.655,- Kč.
3. Čerpání rozpočtu k 31.10.2012
Náklady
817.595,90 Kč
Výnosy
987.315,00 Kč
Průběžný výsledek hospodaření +169.719,10 Kč
V posledních dvou měsících letošního roku ještě budeme určitě hradit mzdy, nájem, energie, telefony,
Krajský aktiv ZH, tisk a kopie za poslední kvartál, hasičské zboží, školení preventistů, příspěvky
okrskům, MTZ z dotace MŠMT, kterou rada mládeže ještě celou nevyčerpala, a další případné
mimořádné výdaje.
VV bere na vědomí.
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4. Kalendář soutěží a jiných akcí v roce 2013
Pokud SDH chce svou soutěž zařadit do Kalendáře soutěží OSH Trutnov 2013, nechť ji nahlásí do
kanceláře OSH nejpozději do 30.11.2012. Některá SDH už svou soutěž nahlásila, Kalendář bude po
odeslání na SH ČMS zveřejněn na webových stránkách www.oshtu.cz.
Předběžné termíny okresních a krajských soutěží:
1. – 2.6.2013 - okresní kolo hry Plamen v Úpici
8.6.2013 - okresní kolo v PS + dorost v Trutnově
15.6.2013 - krajské kolo hry Plamen a dorostu
22.6.2013 - krajské kolo v PS
Mimo Kalendáře soutěží je sestavován i kalendář ostatních akcí, prozatím víme o těchto:
1.6.2013 - výročí 140 let založení SDH + den IZS v Horním Maršově
15.6.2013 – výročí 100 let založení SDH Kvíčala
13.7.2013 – výročí 140 let založení SDH Bernartice
5. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová
Do výběru národní reprezentace dorostu byl z našeho okresu vybrán Patrik Linhart z SDH
Hajnice – VV OSH Trutnov doporučuje sboru oslovit obec o příspěvek na podporu takto
talentovaného sportovce. Vedoucí rady mládeže požádala ústředí SH ČMS o mimořádnou dotaci
z MŠMT tak, jako tomu bylo v roce loňském. Vlastní náklady k tomu OSH má a pokud by nám
dotace byla přidělena, podmínkou bude zakoupení žebříku potřebného k lezení na věž pro Patrika
Linharta.
Žádost o zapůjčení travnatého koberce na halovou soutěž byla firmou JUTA a.s. zamítnuta
s odůvodněním, že Juta jakožto výrobce umělých trávníků nezapůjčuje trávníky na sportovní akce.
Námi požadovaný trávník v rozsahu, který bychom potřebovali, představuje částku kolem 200 tis. Kč
bez DPH. Juta sponzoruje řadu sportovních odvětví, kde můžou očekávat zhodnocení takové
investice. Bohužel, v našem případě neočekávají takový komerční efekt, aby mohli případnou dotaci
zhodnotit.
Příští jednání rady mládeže se uskuteční ve čtvrtek 22.11.2012.
OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps
Ve dnech 23. – 24.11.2012 se v učebnách Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Malých
Svatoňovicích uskuteční společné školení rozhodčích MH a PS Královéhradeckého a Pardubického
kraje z důvodu společného konání krajských kol v roce 2013. Začátek bude v 17:30 hod., z každého
okresu se zúčastní 4 rozhodčí MH + vedoucí rady, 4 rozhodčí PS + vedoucí rady a starosta OSH. Za
okres Trutnov byli vybráni:
rozhodčí MH - Dressler Jan, Paťavová Jitka, Huňát Jaroslav, Borůvka Jaroslav
rozhodčí PS – Bárta Miloslav, Raticová Jana, Podolník František, Máslová Lenka
Těmto rozhodčím bude zaslána pozvánka. Náklady spojené s tímto školením budou za své zástupce
hradit jednotlivá OSH obou krajů.
Příští jednání rady velitelů se uskuteční 5.12.2012 od 15 hod. v kanceláři OSH Trutnov.
6. Příprava plánu práce VV na rok 2013
Předběžné termíny jednání VV na rok 2013 jsou:
10.1., 7.2., 7.3., 5.4. – Shromáždění představitelů SDH, 11.4., 9.5., 6.6., 8.8., 5.9., 10.10., 7.11., 5.12.
Stálé body jednání jsou: zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
kontrola zápisu z minulého jednání, informace k plnění rozpočtu, informace z jednání jednotlivých
rad, informace z vyšších orgánů, různé a závěr.
Podrobný plán práce jednotlivých jednání bude sestaven na příštím jednání VV, na kterém předloží
své plány práce i vedoucí odborných rad mládeže, velitelů a prevence.
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7. Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH
Zástupci na VVH SDH byli delegováni takto:
VVH se
koná dne
17.11.2012
17.11.2012
24.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
1.12.2012

SDH
SDH Vilantice
SDH Vrchlabí I
SDH Velký Vřešťov
SDH Odolov
SDH Rtyně v Podkrkonoší
SDH Klášterská Lhota

Místo konání
hospoda
Restaurace U Učíků
Hostinec U Tonči
Panský dům
Restaurace U Mikšů
bývalá prodejna

Začátek Delegát za VV
v hod.
OSH TU
17:00
15:00
19:00
17:00
18:00
16:00

Raticová J.
Bárta M.
Bárta M.
Pelc Z.
Jansa J.
Bárta M.

8. Zprávy z vyšších orgánů
Dohoda HZS ČR se SH ČMS - v měsíci říjnu byla s účinností od 1.1.2013 v Praze podepsána
Rámcová dohoda o spolupráci mezi HZS České republiky a SH ČMS, která vymezuje základní oblasti
vzájemné spolupráce mluvních stran, jejich realizačních forem a metod, jako např. spolupráce
v oblasti přípravy reprezentačních družstev v PS, při organizaci společenských akcí – zejména MČR
v PS a dalších krajských akcí, spolupráce v oblasti vzdělávání rozhodčích a trenérů, organizování
seminářů pro sportovce a trenéry. HZS tak umožní členům SH ČMS bezúplatné využívání
sportovních areálů a míst k nácviku disciplín PS, vždy v souladu s bezpečnostními a provozními
předpisy.
Změna pojistné smlouvy HVP – na SS OSH byl předložen návrh nové smlouvy s HVP, která by měla
nahradit dosavadní pojistku č. 0000792083. Touto smlouvou budou pojištěny pro případ odpovědnosti
za škodu všechny organizační složky SH ČMS jako organizátoři a pořadatelé postupových hasičských
soutěží v PS, hry Plamen a soutěží dorostu.
9. Různé
Návrhy na vyznamenání:
Návrhy na vyznamenání předložily: SDH Borovnice, Choustníkovo Hradiště, Klášterská Lhota,
Maršov u Úpice, Prosečné, Rtyně v Podkrkonoší, Třebihošť, Velká Úpa, Vlčice, Žacléř, Ždírnice.
Návrhy byly schváleny s malými změnami.
Webové stránky OSH Trutnov
Ing. Jiří Šeps – přestože jsou panu programátorovi neustále zasílány meily s připomínkami týkajícími
se nových stránek, dodnes jsou stránky ne zcela funkční. Zejména chybí tolik žádaná diskuze, a pokud
se tvořily nové stránky, měly být všechny odkazy funkční již od začátku, nikoli až po opravě
Monikou. Dohodnuto bylo vytvoření nových stránek tak, aby všechny stránky a odkazy spolu
komunikovaly, proto navrhuje odstoupení od smlouvy, tzn. částku za tvorbu nových stránek nehradit a
vrátit se ke stránkám původním.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
Jednotné stroje na OK a KK v příštích letech
Ing. Jiří Šeps – vytvoříme a do konce roku 2012 zašleme na MěÚ Trutnov žádost o finanční podporu
z rozpočtu města Trutnova. Poskytování těchto finančních prostředků má jisté zásady a podmínky, a
jsou městem poskytovány na konkrétní záměr. My budeme žádost směřovat na pořízení 2 ks nových
strojů– do příštího jednání VV žádost zajistí Jiří Orsák s Monikou Němečkovou.
Co se týká mládeže, tak jednotné klasické neupravené PS12 pro mládež rozhodně doporučuje.
V letošním roce je jejich koupě již zbytečná, o pořízení budeme uvažovat začátkem příštího roku –
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odhadovaná cena do 10.000,- Kč za 1 ks, s touto částkou budeme počítat při sestavování rozpočtu na
příští rok.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
Význam SDH v okrsku - starosta SDH Trutnov HSM zaslal VV OSH připomínku, jaký význam má
pro SDH členství v okrsku – prozatím nespatřuje žádný důvod organizování se v okrsku, nic jim to
v současné době nepřináší. Odpovědi se ujal sám starosta okrsku č. 1 Bc. Václav Schreier a starostovi
SH Trutnov HSM meilem odpoví.
10. Závěr
Náměstek starosty OSH Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:00 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 6.12.2012 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatelé: Miloslav Bárta
Jiří Dufek
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