ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 12.4.2018
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:

Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová

Ostatní:

Stanislava Kubíčková

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 3/2018
4) Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH, projednání diskuzních příspěvků a úkoly
vyplývající z usnesení pro VV OSH
5) Průběh PO očima dětí a mládeže 2018
6) OZ okresních kol v PS, Plamene a Dorostu
7) Zabezpečení zástupců na okrsková kola v PS
8) Různé
9) Závěr
1)

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Miloslav Bárta.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/36: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z předchozího jednání nám nevznikly žádné úkoly.
Usnesení č.2018/37: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3) Čerpání rozpočtu za březen 2018
V měsíci březnu byly kromě běžných nákladů za nájem, energie, mzdy uhrazeny tyto výdaje:
- 4.031 Kč – výdaje spojené s pořádáním SP SDH
- 1.371 Kč – 4x proudnice D25
- 1.970 Kč – hasičské zboží – směrnice Plamen a Dorost
- 54.680 Kč – odvod čl. příspěvků – dospělí
- 7.090 Kč – odvod čl. příspěvků – mládež
- 30.987 – příspěvek na činnost KSH Královéhradeckého kraje
Stav bankovního účtu k 31.3.2018 byl: 184.691,29 Kč. Stav pokladny k 31.3.2018 byl: 33.657
Kč.
Usnesení č.2018/38: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 3/2018.

4)

Zhodnocení Shromáždění představitelů DH okresu Trutnov
Ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov nevznikly žádné úkoly pro VV OSH.
Usnesení č.2018/39: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu SP SDH:.

5)

Průběh POODM 2018
Vyhodnocení okresního kola proběhlo dne 23.3.2018 v kanceláři OSH Trutnov, celkem se
zúčastnilo 710 dětí z 12 škol a 14 SDH. Předání ocenění proběhne dne 18.5.2018 na HZS
Trutnov.
Usnesení č.2018/40: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu POODM.

6)

OZ okresních kol v PS, Plamene a Dorostu
OZ okresního kola dorostu jej již vypracované a k dispozici na ww.oshtu.cz, OZ Plamene se
bude připravovat na dalším zasedání OORM 15.5.2018. OZ OK v PS bude v nejbližších dnech
dopracováno a poté zveřejněno na www.oshtu.cz.
Usnesení č.2018/41: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách okresních kol.

7)

Zabezpečení zástupců na okrsková kola v PS
V každém okrsku je jako zástupce OORR člen této rady.
Usnesení č.2018/42: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců na
okrsková kola v PS.

8)

Různé
Žádosti o vyznamenání
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/43: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání.
Příspěvek ÚHŠ Bílé Poličany
VV navrhuje příspěvek pro ÚHŠ v Bílých Poličanech ve výši 4.4.00 Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/44: VV OSHTU schvaluje zaplatit příspěvek ÚHŠ Bílé Poličany ve výši 4.400
Kč.
Výroba skejtů na přepravu překážek
Burdychová Julie navrhuje zajistit výrobu 4 skejtů na přepravu překážek. Momentálně máme 4,
které se stále převážejí mezi skladem v Trutnově a Úpici.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/45: VV OSHTU schvaluje zajištění výroby 4 skejtů na přepravu překážek.
interaktivní kalendář soutěží
Na stránkách kalendar.dh.cz je k dispozici interaktivní kalendář pro celou Českou republiku,
kde je možné prezentovat jednotlivé sportovní, kulturní a ostatní akce, které pořádají jednotlivá
SDH, OSH i KSH. Každé SDH si po založení přístupového účtu může zveřejňovat své akce.
Usnesení č.2018/46: VV OSHTU bere na vědomí informace o interaktivním kalendáři
Závěr
Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 17:00 hod.
Příští jednání se uskuteční 10.5.2018 od 16 hod. v kanceláři OSH.

Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Miloslav Bárta

……………………………………

