Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 5.11.2014
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1600 hod
členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Zdeněk Pelc, Miloslav Bárta, Julie
Burdychová, Jaroslav Jansa, František Podolník, Bc. Václav Schreier
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek
ostatní přítomní: Monika Němečková
Omluveni: Jiří Dufek, Bc. Vratislav Lánský, Jana Raticová, Petr Řehůřek, Milan Moravec

Přítomní:

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Informace z jednání jednotlivých odborných rad
- mládeže
- prevence
4) Shromáždění představitelů SDH
5) Přípravy VVH SDH a okrsků
6) Různé
7) 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, ověřovatelem zápisu Vratislav Lánský.
VV schvaluje všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Bez připomínek.
3. Informace z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže - Julie Burdychová
Školení vedoucích MH se uskuteční v termínu 22. – 23.11.2014 v Radvanicích.. Účastnický
příspěvek na jednoho člena bude vybírán ve výši 300,- Kč. Program a přihláška jsou
zveřejněny na webu + byly rozeslány meilem do sborů a stávajícím vedoucím.
VV bere na vědomí.
OOR prevence
Školení referentů prevence a výchovné činnosti se uskuteční tuto sobotu 8.11.2014 na stanici
HZS – ÚO Trutnov.
4. Shromáždění představitelů SDH
Na dnešním jednání VV je potřeba rozhodnout, zda kandidáti z SDH budou navrhováni
rovnou na OSH, a nebo nejdříve na okrsek, kde se provedou volby, a z okrsku bude do rady
mládeže, prevence a velitelů navržen jeden člen za okrsek. Dle toho budou vydány volební
pokyny, kterými se budou jednotlivá SDH řídit.
Návrh – kandidáti z jednotlivých SDH budou navrhováni na okrsek, zde se provedou
volby a zvolený zástupce bude navržen do okresu.
VV schvaluje všemi hlasy.
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Návrh – pokud má sbor více než 10 členek – žen, bude druhým delegátem na
Shromáždění delegátů jedna z nich s hlasem rozhodujícím.
VV schvaluje všemi hlasy.
Termín Shromáždění delegátů by měl být 11.4.2015, tento termín musí schválit Shromáždění
představitelů. To se uskuteční pozítří 7.11.2014 od 16 hod ve velkém sálu Městského úřadu
Trutnov.
Prezence od 15:00 hod.
Předsedající – Ing. Jiří Šeps
Zapisovatel – Julie Burdychová
Ověřovatelé - František Podolník , Jiří Dufek.
Návrhová komise – Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa, 3. člen bude nominován na místě.
Mandátová komise – Jiří Chrtek, Monika Němečková, Martina Machačová.
Účast na tomto Shromáždění se doporučuje každému představiteli SDH, neboť budou
předávány podklady a formuláře potřebné k výročním valným hromadám SDH a okrsků,
které jsou volební.
5. Příprava VVH SDH a okrsků
Na jednotlivé VVH SDH byli stanoveni delegáti za OSH Trutnov.
Veškeré dokumenty potřebné ke správnému provedení VVH a voleb budou součástí
materiálů, které budou představitelům sborů předány na Shromáždění.
VV bere na vědomí.
6. Různé
Informace do nižších článků – přestože jsou na jednáních VV přítomni zástupci z téměř všech
okrsků, informace se dolů nedostávají. Některé sbory ani nevědí, že se koná Shromáždění.
Někteří web pravděpodobně nesledují, a z okrskových porad se to prý nedozvěděli.
Změna názvů sborů - nadále se budeme jmenovat sdružení a sbory, nicméně podle NOZ
budeme vedeni jako spolky. Příští rok bude muset být provedena registrace všech spolků – za
všechna SDH , OSH i KSH to udělá ústředí, převedení každého z nás do Spolkového rejstříku
stojí 1 000,- Kč.
Jubilejní výročí - členovi VV OSHTU a zároveň starostovi okrsku č. 9 Františku Podolníkovi
byl předán dárkový balíček k životnímu jubileu.
7. Závěr
Na závěr Jiří Orsák poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:30 hod.
Příští jednání se uskuteční 11.12.2014 od 16 hod. v Bílých Poličanech.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatel: Vratislav Lánský
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