Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 5.12.2013
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie
Burdychová, Jiří Dufek, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník,
členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec
ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová
Omluvení: Jana Raticová, Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Čerpání rozpočtu k 30.11.2013
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, Aktivu ZH
5. OZ výročních valných hromad SDH a okrsků
6. Plány práce a termíny jednání VV + rad
7. Zprávy z vyšších orgánů
8. Různé
9. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání.
Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Šeps a Zdeněk Pelc.
Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Jednání dne 7.11.2013 bylo zrušeno, o týden později se uskutečnilo Shromáždění představitelů
SDH okresu Trutnov. Zapisovatelem na Shromáždění byl zvolen Jaroslav Jansa, ověřovateli
zápisu Julie Burdychová a Jiří Šeps. Po schválení zapisovateli bude zápis zveřejněn na webu
www.oshtu.cz v sekci Shromáždění.
Schváleno všemi hlasy.
3. Čerpání rozpočtu 30.11.2013
K 30.11.2013 hospodaříme prozatím se ziskem +42.000,-, mimořádnými výdaji za uplynulý
měsíc bylo pořízení skládatelné základny za 5.480,- Kč a 2 laviček na CTIF v hodnotě 3 tis. Dále
ještě budou vyplaceny dotace pěti sborům z projektu SMR ve výši 20 tis, v měsíci lednu budeme
hradit faktury za internet, mobil za měsíc prosinec, a tisk za poslední čtvrtletí roku 2013. Navíc
bychom měli ještě vyplácet příspěvky okrskům a studentům Univerzity dobrovolného hasiče.
Schváleno všemi hlasy.
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová
Do konce letošního roku zakoupí Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje alespoň 1
žebřík potřebný k výcviku dorosteneckých reprezentantů. Bude v majetku KSH, k tréninkům jim
bude pouze zapůjčen.
VV bere na vědomí.
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OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps
V roce 2014 rada velitelů nebude pořádat soutěž Pohár rady velitelů. Důvodem je nezájem z řad
SDH i okrsků. Byl sestaven plán práce a termínů jednání na rok 2014. Průběžně je sestavován
Kalendář soutěží okresu Trutnov, na lednovém jednání VV bude předložen, projednán a následně
odeslán na ústředí.
VV bere na vědomí.
OOR PREVENCE
K soutěži POOD 2014 byl vydán dodatek - konkrétně k nové soutěžní kategorii = pracím
zpracovanými digitálními technologiemi - zveřejněn na webu. Byl sestaven plán práce rady
prevence na rok 2014.
VV bere na vědomí.
OR KONTROLNÍ A REVIZNÍ – Milan Moravec
Inventurou majetku na stadionu v Úpici byl pověřen za OKRR Vlastislav Košťálek a Oldřich
Nehyba, za OOR mládeže Pavel Borůvka – termín do konce měsíce prosince 2013. Inventura
hasičského skladu a majetku v kanceláři bude provedena ve středu 18.12.2013 od 9 hod, za
OKRR budou přítomni Milan Moravec, Václav Kunc, Václav Hubený, Jaroslav Knap.
Inventarizace účetnictví bude provedena koncem měsíce ledna.
VV bere na vědomí.
5. Zajištění Výročních valných hromad SDH a okrsků
Na jednotlivé VVH SDH byli stanoveni delegáti za OSH Trutnov.
6. Plány práce a termíny jednání VV + rad
Budou zveřejněny na stránkách v jednotlivých sekcích v průběhu měsíce ledna 2014.
7. Zprávy z vyšších orgánů
V roce 2014 oslaví naše sdružení 150 let od vzniku prvního českého dobrovolného hasičského
sboru. V souvislosti s tímto výročím budou probíhat různé oslavy, které vyvrcholí ve dnech 29. –
30. srpna 2014 v Přibyslavi na akci pod názvem „Pyrocar 2014“. K tomuto výročí byla
navržena pamětní medaile pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické osoby, které se zasloužily
o rozvoj dobrovolné požární ochrany - předpokládaná cena je 175,- Kč - v případě zájmu o tuto
medaili se obraťte na kancelář OSH nejpozději do 14.1.2014.
8. Různé
Návrhy na vyznamenání:
Návrhy na vyznamenání předložily: SDH Dubenec, Hajnice, Lampertice, Svoboda nad Úpou,
Horní Maršov, Mostek, Třebihošť, Vlčice,
Návrhy byly schváleny s malými změnami.
Příspěvek pro dorostenecké reprezentanty
SDH Hřibojedy žádá o proplacení cestovních náhrad své členky - dorostenecké reprezentantky
ČR Elišky Tschöpové na soustředění za rok 2013 v celkové výši 3 478,- Kč - doloženy kopie
vlakových jízdenek + 1 doklad o čerpání PHM. SDH Hřibojedy budou proplaceny vlakové
jízdenky v hodnotě 1 678,- Kč.
VV schvaluje všemi hlasy.
Tímto Jiří Orsák navrhuje pro reprezentanty výběru dorostu ČR na rok 2014 příspěvek na
dopravu v celkové výši 10 000,- Kč - po předložení dokladů (jízdenek) prokazujících vynaložené
náklady.
VV schvaluje všemi hlasy.
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Plán kurzů ÚHŠ Bílé Poličany na 2014
Miloslav Bárta – momentálně probíhají v Praze jednání komise, která se zabývá vzděláváním
zejména dobrovolných hasičů, takže celý plán kurzů, který již byl sestaven a zveřejněn, se bude
s největší pravděpodobností měnit. Některé cykliky se budou rušit, organizace některých kurzů se
bude měnit, začne se používat E-learning. Cyklika velitelů bude jednodenní, kolem 20. ledna by
měl vyjít metodický pokyn, poté budeme vědět více.
Noví Zasloužilí hasiči okresu Trutnov
Milan Moravec - v pátek 8.11.2013 byl s dalšími 4 hasiči pozván na slavnostní předání titulu
Zasloužilý hasič do Přibyslavi. Celou akci hodnotí jako velice zdařilou a svému sboru SDH
Bernartice děkuje za navržení tohoto titulu.
Nový sklad na materiál OSH a KSH
OSH společně s KSH si po domluvě s majitelem objektu bývalé Polikliniky pronajali sklad na
drobný technický materiál. Měsíční pronájem činí 1800,- Kč, polovinu bude hradit OSH a
polovinu KSH.
VV schvaluje všemi hlasy.
Koncese na alkohol
Jaroslav Jansa – koncese pro SDH je nutná, pokud jako sboru někde prodáváte alkohol. Koncesi
Vám vystaví až na základě živnostenského listu, který si pro sbor musí starosta zřídit – to je
zpoplatněno 1 000,- Kč. Podrobný popis toho, co vše je k tomu potřeba bude zasláno na meily
SDH a zveřejněno na stránkách OSH do 15.12.2013.
O koncesi musíte mít požádáno nejpozději do 17.4.2014.
9. Závěr
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 16:30 hod.
Příští jednání VV se uskuteční ve čtvrtek 16.1.2014 ode 16 hodin v kanceláři OSH Trutnov.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatelé: Ing. Jiří Šeps
Bc. Vratislav Lánský
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