Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 7.3.2013
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, Jiří Dufek,
Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, Jana Raticová, Petr
Řehůřek, Bc. Václav Schreier
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, Milan Moravec
ostatní přítomní: Monika Němečková, Lenka Máslová
omluveni: Bárta Miloslav
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Konečné čerpání rozpočtu k 31.12.2013 + výsledky roku 2012 - statistika
4. Rozpočet na rok 2013
5. Vyhodnocení průběhu VVH SDH a okrsků
6. Informace z jednání odborných rad – velitelů, mládeže, prevence, revizní rady
7. Příprava Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 12.4.2013
8. Zprávy z vyšších orgánů
9. Různé
10. 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 Jana Raticová a Jiří
Dufek. Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
K bodu 4 – KK dorostu Královéhradeckého kraje se uskuteční 9.6.2013 na atletickém
stadionu v Trutnově.
3. Konečné čerpání rozpočtu k 31.12.2012 + výsledky roku 2012 - statistika
Náklady
1.044 945,60 Kč
Výnosy
1.045 997,90 Kč
Konečný výsledek hospodaření
+ 1 052,30 Kč
Statistika:
Okres Trutnov má k 1.1.2013
78 SDH
Členské příspěvky
v termínu dle stanov do 31.12.2012 zaplatilo
16 SDH
v měsíci lednu zaplatilo
57 SDH
v měsíci únoru, což je po termínu
4 SDH
k dnešnímu dni nezaplatil
1 SDH
Hlášení o činnosti SDH za rok 2012
v termínu do 31.1.2013odevzdalo
71 SDH
po termínu odevzdaly
2 SDH
doposud neodevzdalo
6 SDH
Zprávu z VVH SDH
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v termínu do 31.1.2013odevzdalo
po termínu odevzdaly
doposud neodevzdalo

67 SDH
2 SDH
9 SDH

Stav členské základny k 1.1.2013
K 1.1.2013 má okres Trutnov 2710 dospělých a 524 MH, celkem tedy 3234 členů. Za ně jsme
v řádném termínu do 28.2.2013 odvedli na ústředí čl. příspěvky v celkové výši 59.440,- Kč.
Oproti loňskému roku ubylo 66 MH a 67 dospělých, celkem tedy za okres minus 133 členů.
Co se týče odborností, tak v okrese Trutnov přibylo 8 nových držitelů odbornosti Hasič III, 4
držitelé odbornosti Preventista III, 5 držitelů odbornosti Preventista II, 4 rozhodčí pro požární
sport a 19 rozhodčích mládeže II stupně. Strojníci SH ČMS ani Instruktoři pro požární sport
žádní za rok 2012 nepřibyli. Celková statistika – viz příloha tohoto Zápisu = Hlášení o
činnosti OSH Trutnov za rok 2012 na webu www.oshtu.cz v sekci VV.
4. Rozpočet OSH Trutnov na rok 2013
Byl sestaven rozpočet na rok 2013:
předpokládané příjmy
932 932,00 Kč
předpokládané výdaje
932 095,16 Kč
+ 836,84 Kč
přepokládaný hospodářský výsledek
V tomto rozpočtu je počítáno a dotacemi ve stejné výši, jako jsme získali v roce loňském,
s valorizací mezd a provizemi od HVP a PO-BP.
V prosinci loňského roku jsme podali za okresní sdružení žádost o dotaci z krajského
drobného programu jakožto souhrnný projekt za celý okres v celkové výši 80 000,- Kč,
v němž žádáme o finance na letní tábor a zároveň finance pro SDH okresu Trutnov, které
pořádají seriál soutěží Přeborník v šedesátkách.
Příspěvek na ples SH ČMS 2013 v Plzni – OSH Plzeň požádalo o jakýkoli dar do tomboly či
jakýkoli finanční příspěvek na zabezpečení této celorepublikové akce, která se uskutečnila
2.3.2013 v Plzni. OSH Trutnov zaslalo 1.000,- Kč tak jako každý rok. Schváleno všemi hlasy.
Příspěvek na UDH 2013 – v letošním roce probíhá druhý ročník Univerzity dobrovolného
hasiče v Bílých Poličanech, který se skládá ze 4 studijních víkendů. Tak jako loni, i letos
OSH Trutnov přispěje účastníkům z Trutnovského okresu částkou 1.000,- Kč, ovšem pouze
v tom případě, že se zúčastní všech 4 víkendů. V opačném případě příspěvek, který bude
vyplacen až po posledním víkendu letošního ročníku, tzn. v prosinci, bude krácen
v odpovídající výši = 250,- Kč / 1 studijní víkend. Schváleno všemi hlasy.
5. Vyhodnocení průběhu VVH SDH a okrsků
Výroční valné hromady se uskutečnily v téměř všech SDH a okrscích kromě SDH
Doubravice, Kuks a okrsku č. 4 – Dvorsko. Ze zpráv, které jsou z těchto VVH odevzdávány
na OSH, vzešly tyto připomínky:
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Odpovědi:
SDH Bernartice – VV bere na vědomí.
SDH Dolní Branná
- hospodaření HVP je každým rokem shrnuto ve Výroční zprávě HVP, které jsou zveřejněny
na http://www.hvp.cz/vyrocni-zpravy/
- Divadlo U hasičů v Praze nijak se SH ČMS nesouvisí.
- Výzbrojna požární bezpečnosti byla prodána, v současné době SH ČMS již nepatří,
nahradila ji firma PO-BP s.r.o.
- informace ohledně Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech jsou na jejich webu
www.uhsbp.cz, pro dobrovolné hasiče je přínosná především tím, že pro ně pořádá kurzy
- co se týče výše členského příspěvku odváděného na OSH Trutnov, tak ta se měnila
naposledy zhruba před 10ti lety. Od té doby stoupají jak provozní tak mzdové náklady, avšak
výše příspěvku zůstává prozatím stále stejná. Naoko členskou základnu snížit nelze, pokud
člen zaplatí členský příspěvek, je zaevidován a stává se řádným členem SH ČMS, tudíž
figuruje v členské základně sboru. Pokud členský příspěvek nezaplatí, jeho členství v SH
ČMS je ukončeno a v členské základně sboru již nemůže figurovat. Pokud ano, jednalo by se
o černé duše.
SDH Klášterská Lhota
- na Shromáždění delegátů dne 6.3.2010 nebyla schválena 1. alternativa Dodatku Volebního
řádu (aby do VV byli voleni jako zástupci okrsků jejich starostové a to delegáty z daného
okrsku veřejnou volbou), proto starostové okrsků nejsou automaticky členem VV OSH.
Shromáždění si zvolilo 2. alternativu, tedy 6 členů s nejvyšším počtem obdržených hlasů.
SDH Libňatov
- na loňském Shromáždění představitelů SDH bylo o možnosti pořádat Shromáždění 2 x
ročně hlasováno, nadpoloviční většina hlasovala proti. Na letošním Shromáždění necháme o
tomto znovu hlasovat.
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SDH Mostek
- technickou četu na letošním OK hry Plamen zajišťuje okrsek č. 4 – Dvorsko, na OK dorostu
okrsek č. 6 – Mostecko, od kdy do kdy bude technická četa přítomna je plně v kompetenci
starosty okrsku, příprava v pátek a úklid v neděli bude TČ doporučena.
SDH Pilníkov – technika ze zahraničí je opravdu levnější, je ale také mnohem složitější
sehnat finance na její pořízení.
SDH Svoboda nad Úpou
- je potřeba od starosty SDH přesněji specifikovat, čeho konkrétně by se měla pomoc při
výročí a okrskové soutěži týkat.
Okrsek 8
- stížnosti ohledně stravy a nepříjemného chladna byly řešeny s vedením Zámku, na UDH 23.
až 24.2.2013 bylo již vše v pořádku.
- peníze za reklamu se platí tomu, u koho je reklama zveřejňována. OSH na svých akcích
zveřejňuje reklamní bannery bezplatně, protože od těchto institucí čerpáme dotace či
dostáváme materiál darem (MV, MŠMT, KÚ Královéhradeckého kraje, KRPA Hostinné).
Peníze za reklamu v časopisech se hradí redakci, která časopis vydává.
- přesto, že se v případě našich webových stránek www.oshtu.cz nejedná o zpravodajský
portál, informace o blížících se akcích OSH a SDH našeho okresu se na internet dostávají
s dostatečným časovým předstihem. V případě nespokojenosti s aktualizací je potřeba uvést,
co konkrétně nebývá dostatečně aktuální.
- dotaz ohledně VPO a HVP je odpovězen – viz dotazy SDH Dolní Branná.
- vše ohledně úrazů je přesně stanoveno v jednotlivých pojistných smlouvách na www.dh.cz
v sekci Pojištění.
- program na evidenci vyznamenání byl a je. Na našem okrese vedeme záznamy v evidenci
původní i nové, ideální je, když si své záznamy vede i SDH a v případě nejasností či
nesrovnalostí se to řeší společně. Ukázkovým příkladem je SDH Havlovice, které má
jednoduchou, přehlednou tabulku obdržených vyznamenání svých členů. Navíc to, že je
někdo členem SH ČMS např. 30 let ještě neznamená, že má na nějaké vyznamenání
automaticky nárok. Ocenění sdružení neboli vyznamenání by měla být udělována členům,
kteří vyvíjejí aktivní činnost ve sdružení a obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch
všech, nikoli za to, že pouze zaplatí členský příspěvek.
6. Informace z jednání jednotlivých odborných rad
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
Jednání rady velitelů, které se mělo uskutečnit včera, bylo přesunuto na 20.3.2013.
Kalendář soutěží okresu Trutnov byl zaslán na ústředí, soutěže budou zveřejňovány
v Hasičských novinách.
Předběžně jsou už známy některé termíny okrskových kol:

Pohár rady velitelů 2013 - SDH Bernartice zaslalo žádost o uspořádání letošního ročníku
soutěže O pohár rady velitelů při příležitosti oslav 140. výročí založení sboru dne 13.7.2013
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na tamním fotbalovém hřišti. VV bere na vědomí, žádost bude projednána radou velitelů dne
20.3.2013.
OOR mládeže - Julie Burdychová
V sobotu 9.3.2013 se od 9 hod uskuteční školení rozhodčích MH, momentálně je
přihlášeno 45 členů.
V sobotu 23.3.2013 se koná Uzlovka v Radvanicích.
Je potřeba svolat jednání vedoucích rad mládeže Královéhradeckého a Pardubického kraje
a doladit organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen ve dnech 15. – 16.6.2013
v Trutnově a Havlovicích. Zajistí starosta OSH Jiří Orsák.
O víkendu 6. – 7.4.2013 se v Úpici uskuteční tréninkový kemp dorostu. Pořadatelem je
KSH Královéhradeckého kraje ve spolupráci s radou mládeže OSH Trutnov. Kemp je určen
pro členy SH ČMS ve věku 13 – 18 let. Účastnický poplatek činí 500,- Kč / člen. Ubytování
pro účastníky a jejich doprovod je zajištěno v tělocvičně v Havlovicích.
Trenéři: Jan Vráblík (trenér reprezentace dorostu ČR, člen reprezentace HZS ČR)
Michal Tydrych (SDH Čeperka)
Radovan Bludský (SDH Velichovky)
Martina Mertová (SDH Vlčnov)
Veronika Borůvková (SDH Libňatov)
Veškeré informace včetně přihlášky jsou na www.oshtu.cz v sekci Atuality.
7. Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
V pátek 12.4.2013 se uskuteční Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov v sále MěÚ
Trutnov. Prezence je od 15:00 do 16:00 hodin, začátek v 16:00 hodin.
Prezence: Monika Němečková, Marcela Mahelová
Předsedající: Ing. Jiří Šeps
Zapisovatel: Julie Burdychová
Ověřovatelé zápisu: František Podolník, Bc. Václav Schreier
Návrhová komise: Zdeněk Pelc,
Mandátová komise: Jiří Chrtek, Monika Němečková, Marcela Nagelová
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a
návrhové komise
2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období a plán činnosti na rok 2012
3. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2011
4. Zprávy okresních odborných rad – mládeže, velitelů a prevence
5. Zpráva mandátové komise
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
8.Informace z vyšších orgánů
Jiří Orsák
5.4.2013 se v Přibyslavi koná školení hospodářů OSH a KSH s tématem státní dotace
z MŠMT ČR v roce 2013. Školení je určené pro hospodáře pověřené účtováním státních
dotací, za OSH Trutnov se zúčastní Monika Němečková, za KSH Královéhradeckého kraje
Marcela Nagelová.
Ústředí vypracovalo návrh na úpravu Stejnokrojového předpisu SH ČMS, Statutu čestných
vyznamenání a titulů SH ČMS, a Statutu Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS. Tyto návrhy
budou předloženy ke schválení na Shromáždění starostů OSH dne 20.4.2013 v Přibyslavi.
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Vedení SH ČMS uzavřelo dne 6.3.2013 novou kolektivní hromadnou licenční smlouvu
s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, týkající se veřejných
hudebních produkcí pořádaných v rámci činnosti SDH a OSH – nesledujících komerční cíle.
Znění celé smlouvy naleznete na webu www.oshtu.cz v sekci aktuality.
9. Různé
Návrhy na udělení vyznamenání - předložily: SDH Kvíčala, Velké Svatoňovice.
Schváleno všemi hlasy.
Český den proti rakovině – ve středu 15.5.2013 proběhne 17. ročník veřejné sbírky a
preventivní akce Ligy proti rakovině. Této akce se do sbírky poprvé zapojili také dobrovolní
hasiči, většina SDH se zapojuje prostřednictvím nabízení kytiček a rozdávání preventivních
letáků. Podrobné informace byly rozeslány na meily SDH.
Letní tábor 2013 – letní tábor ve Stárkově se bude konat v termínu 14. – 27.7.2013, hlavní
motto letošního tábora je „ Ve službách krále aneb středověká vesnice“. Podrobný program
tvoří Matyáš Orsák a Lenka Seňková. Z důvodu neustále se zvyšujících provozních nákladů
zvažujeme zvýšení účastnického poplatku o cca 200,- Kč. Starosta a vybraní členové štábu
LT budou příští týden jednat se starostou obce Stárkov o stanech, které jsou v majetku OSH a
jsou propůjčovány i na ostatní tábory pořádané ve Stárkově.
Okresní Aktiv Zasloužilých hasičů – letošní okresní Aktiv budeme směrovat na 1.6.2013 do
Horního Maršova, kde se uskuteční oslavy výročí 140. let založení sboru zároveň se dnem
IZS. Zajistí F. Podolník.
Ostatní akce a výročí

10. Závěr
Na závěr Jiří Orsák poděkoval všem členům za účast a jednání ukončil
Konec jednání v 17:15 hod.
Zapsala:

Monika Němečková

Ověřovatelé: Jana Raticová
Jiří Dufek
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