ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 11.2.2016
v kanceláři ÚHŠ Bílé Poličany
Začátek: 9 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Ostatní:
Omluveni:

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

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 1/2016
4) Výsledky roku 2015 - statistika
5) Vyhodnocení průběhu VVH SDH
6) Informace o průběhu VVH okrsků
7) Oslavy a výročí založení SDH v roce 2016
8) Různé (návrh na ocenění medaile král. kraje)
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 Ing. Jiří Šeps.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2016/13: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z jednání dne 14.1.2016 nevznikly žádné úkoly.
Usnesení č.2016/14: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3)

Čerpání rozpočtu za leden 2016
V měsíci lednu byla uhrazena faktura za tisk ve výši 2.250,60 Kč a faktura za mobil. Nájemné a
mzda byly vyplaceny z důvodu vyúčtování dotací ke dni 31.12.2015. Dále byly objednány nové
jednací stoly (4 ks) a nové kancelářské židle (18 ks) v celkové výši 20.142 Kč (dodání
nejpozději do konce února).
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. Pro rok 2016 byly
nastaveny podmínky čerpání stejné jako loni. Do projektu bylo zahrnuto celkem 8 SDH +
okres.
Usnesení č.2016/15: VV OSHTU bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za 1/2016.

4)

Výsledky roku 2015 - statistika
Okres Trutnov má k 1.1.2016 celkem 78 SDH.
Členské příspěvky:
do konce měsíce ledna zaplatilo 65 SDH (loni to bylo 68, předloni 53)
v měsíci únoru, což je po termínu 5 SDH (loni 4, předloni také 4)
k dnešnímu dni nezaplatilo 8 SDH (loni 6, předloni také 6) – SDH Doubravice, Choustníkovo
Hradiště, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka 2, Kohoutov, Verdek, Malá Úpa (- zaslána faktura –
čekalo se na přehlášení 1 člena z okresu Náchod)
Zpráva z VVH SDH:
v termínu do 31.1.2016 odevzdalo 58 SDH (loni 65, předloni 59)
doposud neodevzdalo 20 SDH (loni 9, předloni 11)
Hlášení o činnosti SDH za rok 2015
v řádném termínu do 31.1.2016 odevzdalo 66 SDH (loni 65, předloni taktéž 65)
doposud neodevzdalo 12 SDH (loni 9, předloni 7)
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2016/16:
a) VV OSHTU bere na vědomí informace o statistice SDH a jejich činnosti.
b) VV OSHTU promyslí a na příštím jednání projedná postup zrušení SDH Jívka 2, SDH
Doubravice, popř. dalších neaktivních sborů v okrese.

5)

Vyhodnocení průběhu VVH SDH
Vzhledem k tomu, že v minulém roce proběhly volby, změnilo se ve sborech složení výborů.
Z tohoto důvodu proběhne dne 20.2.2016 v Bílých Poličanech školení funkcionářů, kde budou
seznámeni s povinnostmi, které jejich funkce vyžaduje.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2016/17: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu VVH SDH a Školení
funkcionářů.

6)

Informace o průběhu VVH okrsků
Rozdělení zástupců VV na VVH okrsků najdete na www.oshtu.cz.
Usnesení č.2016/18: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH
okrsků.

7)

Oslavy a výročí založení SDH v roce 2016
V tomto roce oslaví SDH Žacléř 145 let (předp. datum oslav 2.7.), SDH Radvanice 140 let
(25.6.) SDH Třebihošť a Dehtov (6.8.).
Usnesení č.2015/19: VV OSHTU bere na vědomí informace o termínech oslav a výročí založení
SDH.

8)

Různé
Návrh na ocenění – Záslužná medaile Královéhradeckého kraje
VV navrhuje na udělení záslužné medaile Královéhradeckého kraje pí. Julii Burdychovou.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2016/20: VV OSHTU schvaluje návrh na udělené medaile.

Návrh na ocenění – Záslužná medaile Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
VV navrhuje na udělení záslužné medaile KSH Královéhradeckého kraje Pavla Borůvku,
Vladimíra Provazníka, Janu Petříkovou a Karla Dostála.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2016/21: VV OSHTU schvaluje návrhy na udělené medaile.
Připomínky z VVH
SDH Zdobín – Navrhují požití jednotného stroje bez úprav na hasičských soutěžích.
Odpověď: Každý pořadatel soutěže má právo v propozicích provést úpravu a použít jednotný
stroj. OSH nemá v současné době k dispozici stroj, který by byl schopen absolvovat celou
sezónu. Jednotný stroj začala používat na okresním kole mládež (PS 12 OSH) a dospělí (pouze
v případě, že se podaří zapůjčit stroj z ústředí). Pro vysokou cenu a nedostatek finančních
prostředků se v nejbližší době neuvažuje o nákupu nového stroje pro potřeby OSH.
Usnesení č.2016/22: VV OSHTU bere na vědomí připomínku z SDH Zdobín.
Soutěže zapojené do poháru starosty OSH
Čermná, Lanžov, Bernartice, Vlčice, Třebihošť, Mladé Buky, Strážkovický koláč. Na Radě
velitelů se projedná zapojení soutěže buď v Bernarticích, nebo Vlčicích.
Změna v propozicích soutěže: Lze použít nástřikové i padací terče, rozhoduje pořadatel
soutěže.
Usnesení č.2016/23: VV OSHTU bere na vědomí informace o soutěži O pohár starosty OSH.
10)

Závěr
Orsák Jiří poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání 11:00 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 10.3.2016 od 16 hod. v kanceláři OSH.
Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Ing. Jiří Šeps

……………………………………

