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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 14.5.2015
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:

Členové OKRR:
Ostatní:
Omluveni:

Ing. Jiří Šeps, Julie Burdychová (2), Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier (1),
Jaroslav Jansa (3), Lenkka Máslová (7), František Podolník (9), Jana Raticová
(5)
Milan Moravec
Stanislava Kubíčková
Jiří Orsák, Miloslav Bárta, Jiří Dufek (6), Bc. Lánský Vratislav (8)

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 04/2015
4) Soutěž Pohár starosty OSH Trutnov
5) Okresní kolo soutěže v požárním sportu
6) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
7) Krajské kolo soutěže v požárním sportu, Plamen a dorost
8) Různé
9) Závěr

1)

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem
zápisu František Podolník.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2015/38: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu ze dne 7.4.2015 – Usnesení č. 2015/32:
O nabízené pracovního místa projevilo zájem 34 zájemců, k osobnímu pohovoru jich bylo
pozváno 14. 3 z nich do nejužšího výběru. Výběrové řízení vyhrála Stanislava Kubíčková ze
Žacléře. Oficiální nástup 1.6.2015
Usnesení č.2015/39: VV OSHTU bere na vědomí informace o výsledku výběrového řízení
Kontrola zápisu ze dne 7.4.2015 – Usnesení č. 2015/28:
Zrušení SDH Vrchlabí - město. Z důvodu hromadné přeregistrace všech SDH dojde ke zrušení
automaticky, pokud SDH nezašle včas potřebné dokumenty.
Usnesení č.2015/40: VV OSHTU bere na vědomí informace o SDH Vrchlabí – město.
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3)

Čerpání rozpočtu za duben 2015
Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu bylo v měsících březnu a dubnu
hrazeno hasičské zboží v celkové částce 21 740,- Kč. K dnešnímu dni nemá stále zaplaceny
členské příspěvky SDH Doubravice, pokud nezaplatí, dojde k pozastavení činnosti a nebude se
na něho vztahovat pojištění. LT Stárkov – k dnešnímu dni je přihlášeno 61 dětí.
Usnesení č.2015/41: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 4/2015.

4)

Soutěž Pohár starosty OSH Trutnov
Kontrola zápisu ze dne 7.4.2015 – Usnesení č. 2015/33:
Ing. Jiří Šeps seznámil členy VV s projednanými podmínkami soutěže, které budou zveřejněny
na stránkách www.oshtu.cz v sekci soutěže dne 15.5.2015.
Hlasování: 7 pro, 1 proti,
Usnesení č.2015/42: VV OSHTU schvaluje navrhované podmínky soutěže Pohár starosty OSH
Trutnov.

5)

Okresní kolo soutěže v požárním sportu
Ing. Jiří Šeps seznámil členy VV s přihlášenými družstvy, jejich rozlosování a propozicemi.
Propozice na soutěžní kolo budou vyvěšeny na stránkách www.oshtu.cz dne 15.5.2015.
Velitelem soutěže byl na minulém jednání schválen Bc. Vratislav Lánský, hlavní rozhodčí
Ing.Jiří Šeps.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/43: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném Okresním kole
soutěže v požárním sportu a schvaluje navrhované propozice.

6)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR mládeže – Julie Burdychová
Okresní kolo Plamen – 6. – 7. 6. 2015 Úpice, 4. – 5. 2015 příprava tratí, stadion je zajištěn,
technická četa – okrsek č. 3. Velitel soutěže: Julie Burdychová, hlavní rozhodčí: Jitka
Paťavová.
OOR prevence – Petr Řehůřek
Proběhlo vyhodnocení POOD – okresní kolo, zúčastnilo se: ZŠ - 13, MŠ – 9, Střední škola – 1,
SDH - 15, Stacionář. Předání odměn za okresní kolo proběhne 19.6.2015 v 16:00 na HZS
v Trutnově.
Proběhlo vyhodnocení POOD – krajské kolo. Zasedání krajské rady rozhodlo o předání odměn
za krajské kolo proběhne 5.6.2015 v Bílých Poličanech od 16:30.
Po přednesení termínů se Julie Burdychová omlouvá z účasti na obou vyhodnocení vzhledem
k přípravě okresního a krajského kola mládeže.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/44: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence.

7)

Krajské kolo soutěže v požárním sportu, Plamen a dorost
Krajské kolo v požárním sportu se koná 13.6.2015 v Lanškrouně, proběhlo rozlosování.
Propozice jsou zatím připravené, ještě se očekávají drobné změny v počtu družstev
Pardubického kraje na základě konání okresních kol. Po schválení VV KSH budou zveřejněny.
Krajské kolo soutěže Plamen a dorost se koná 20.6.2015 v Týništi nad Orlicí, 21.6.2015
v Bystrém. Propozice budou po schválení VV KSH zveřejněny.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/45: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném Krajském kole
soutěže v požárním sportu.
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8)

Různé
Návrhy na vyznamenání – Ing. Jiří Šeps
Návrhy na vyznamenání svých členů předložil SDH Prosečné a SDH Bílé Poličany. Úplnost a
oprávněnost návrhů byla zkontrolována a navrženým členům bude uděleno vyznamenání, které
jim lze dle Statutu udělit.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/46: VV OSHTU schvaluje udělit navrhovaným členům vyznamenání dle
Statutu.
Shromáždění Zasloužilých hasičů – Vlastislav Košťálek
5.5.2015 jsem se zúčastnil celostátního setkání Zasloužilých hasičů v Přibyslavi, kde jsem
předložil zprávu o činnosti. Vše bylo shledáno v pořádku. Zasloužilí hasiči budou pozvání na
Mistrovství republiky, kde proběhne jejich společný aktiv.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2015/47: VV OSHTU bere na vědomí informace o shromáždění Zasloužilých hasičů.

9)

Závěr
Ing. Šeps Jiří poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání 18:30 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 11.6.2015 od 16 hod. v kanceláři OSH.

Předsedající:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

František Podolník

……………………………………
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