ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 11.10.2018
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Ostatní:
Omluveni:

Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Švanda Jaroslav, Bc. Václav Schreier (1), Burdychová
Julie (2), Jansa Jaroslav (3), Beran Jiří (4), Lenka Máslová (7), František
Podolník (9),
Milan Moravec, Pelc Zdeněk, Stanislava Kubíčková
Bárta Miloslav, Raticová Jana (5), Dufek Jiří (7), Bc. Lánský Vratislav (8),

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 9/2018
4) Příprava shromáždění delegátů SDH – program, předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu,
členové návrhové a mandátové komise, prezence
5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků
6) Informace o průběhu ZPV a o průběhu školení vedoucích MH
7) Vyhodnocení poháru starosty
8) Kalendář soutěží a jiných akcí
9) Vyhodnocení MČR v disciplínách CTIF
10) Různé
11) 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 Jiří Beran.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/69: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z předchozího jednání nevznikly žádné úkoly.
Usnesení č.2018/70: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3) Čerpání rozpočtu za září 2018
V měsíci září byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto
výdaje:
- 4.182 Kč – výdaje spojené s krajským aktivem Zasloužilých hasičů
- 954 Kč – 6x buzola
- 777 Kč – rychlovarná konvice
- 3.148 Kč – výdaje spojené s OK ZPV
Stav bankovního účtu k 30.9.2018 je: 148.965,11 Kč, pokladny: 8.826 Kč
Usnesení č.2018/71: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 9/2018.

4)

Příprava Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov
SD SDH se bude konat dne 2.11.2018 od 16h ve velkém sále MěÚ Trutnov.
Předsedající: Ing. Jiří Šeps; volební komise: Bc. Schreier Václav + 2 z lidu; návrhová komise:
Beran Jiří, Máslová Lenka + 1 z lidu; mandátová komise: Hejna Aleš, Machačová Martina,
Kubíčková Stanislava; prezence: Kubíčková Stanislava, Máslová Lenka; zapisovatelka:
Burdychová Julie; ověřovatelé zápisu: Ing. Šeps Jiří, Jaroslav Jansa
Na tomto Shromáždění proběhne návrh na volbu starosty SH ČMS, kde každý sbor může podat
svůj návrh na starostu. V tom případě je nutno uspořádat valnou hromadu, kde poté usnesení
z této hromady musí být nejpozději do 31.10.2018 doručeno do kanceláře OSH Trutnov.
Účast na Shromáždění je nezbytná, jeden delegát za SDH.
Na tomto Shromáždění budou předány výroční Medaile ke 100 letům založení ČSR vybraným
zástupcům měst a obcí v okrese Trutnov.
Usnesení č.2018/72: VV OSHTU schvaluje navržené pracovní komise a bere na vědomí
informace o přípravě SD SDH.

5)

OZ výročních valných hromad SDH a okrsků
Nová kolonka v aktivitách SDH v Hlášení za SDH – „Pomoc v období extrémního sucha“
Ostatní dokumenty budou včas zveřejněny na www.oshtu.cz, je možno již nahlašovat termíny
VVH SDH.
Usnesení č.2018/73: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení výročních valných
hromad SDH a okrsků.

6)

Informace o průběhu ZPV a o průběhu školení vedoucích MH
Burdychová Julie: OK ZPV hry Plamen proběhlo dne 29.9.2018 v Havlovicích. OK ZPV
dorostu proběhne 13.4.2019, místo ještě bude upřesněno. Děkujeme tímto SDH Havlovice za
přípravu ZPV.
V průběhu soutěže vedoucí družstva SDH Havlovice podala protest proti hodnocení hlídky
starších na stanovišti zdravovědy. Vzhledem k tomu, že odvolací komise nebyla schopna
rozhodovat, jsem rozhodla ve prospěch SDH Havlovice. Toto rozhodnutí bylo špatné z pozice
práva o rozhodování. Žádám VV, abyste vzali na vědomí tuto situaci a také, že budou výsledky
kategorie starších vráceny do stavu před podáním protestu.
Dále žádám o schválení Dany Čápové na místo Jana Dresslera v OORM.
Také žádám o možnost získávat členy a spolupracovníků OORM nikoli podle okrsků, ale podle
toho, jestli jsou ochotni pracovat. Poslední dobou je to velký problém, jsou zde zástupci okrsků,
kteří se nezúčastňují jednání ani nepomáhají v práci: okrsek č. 1 – Lenka Csicsó, okrsek č. 4 –
Říha Jan.
Školení vedoucích MH proběhne ve dnech 24.-25.112018 v hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou
zakončené řádnými zkouškami.
Dne 16.3.2019 proběhne školení rozhodčích MH v Bílých Poličanech.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/74: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu ZPV a školení vedoucích
MH, schvaluje výměnu členů v OORM a také schvaluje změnu výsledků OK ZPV kategorie
starších.

7)

Vyhodnocení poháru starosty OSH
Celkem se seriálu soutěží zúčastnilo 22 družstev mužů a 14 družstev žen.
Podmínky na hodnocení splnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen.
Konečné pořadí – muži:
1. SDH Bílé Poličany (4b.), 2. SDH Třebihošť A (5b.), 3. SDH Třebihošť B (11b.), 4. SDH
Bernartice (15b.), 5. SDH Klášterská Lhota (19b.), 6. SDH Trutnov – HSM (22b.)

Konečné pořadí – ženy:
1. SDH Bílé Poličany (4b.), 2. SDH Klášterská Lhota (10b.)
Žádám o schválení vyplacení odměny za umístění v seriálu, a to podle klíče: 1. místo – 3.000
Kč, 2. místo – 2.000 Kč a 3. místo – 1.000 Kč.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2018/75: VV OSHTU bere na vědomí informace o vyhodnocení poháru starosty a
souhlasí s vyplacením odměn, které proběhne nejpozději do konce roku 2018.
8)

Kalendář soutěží a jiných akcí
Kalendář se uzavírá nejpozději 29.11.2018
Usnesení č.2018/76: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném kalendáři soutěží
a jiných akcí.

9)

Vyhodnocení MČR v disciplínách CTIF
Dne 28.9.208 proběhlo MČR v CTIF ve Dvoře Králové nad Labem, poděkování patří celé
skupině, která se postarala o organizaci, Hartmanová Martina, Machačová Martina, Kubíčková
Stanislava, technická četa – hasiči z HZS, hasiči z Trutnova – HSM a ostatní.
Usnesení č.2018/76: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu MČR v CTIF.

10) Různé
Žádosti o vyznamenání
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2018/77: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání.
Nový ročník POODM
Švanda Jaroslav: Již byl vyhlášen nový ročník POODM, pokyny budou zveřejněny na
ww.oshtu.cz.
Vyhodnocení ročníku 2018 proběhlo na HZS Trutnov 18.5.2018, kde jako každý rok se vše
podařilo na výbornou. Navrhuji pozměnit formulář GDPR, který se má týkat nečlenů SH ČMS,
jenž se chtějí zúčastnit soutěže POODM. Myslíme si, že je zbytečný, každé dítě má již
podepsaný souhlas ve svém školském zařízení.
V sobotu dne 13.10.2018 proběhne seminář RPVČ na HZS Trutnov.
Usnesení č.2018/78: VV OSHTU bere na vědomí informace o novém ročníku POODM.
Okresní a krajský aktiv Zasloužilých hasičů
Poděkování SDH Rtyně v Podkrkonoší za uspořádání okresního aktivu a poděkování OSH
Rychnov nad Kněžnou za uspořádání krajského aktivu Zasloužilých hasičů.
Usnesení č.2018/79: VV OSHTU bere na vědomí informace o aktivu Zasloužilých hasičů.
Moravec Milan – vedoucí OKRR
Naše rada provedla kontrolu všech účtu za období do konce září a nebyly zjištěny žádné závady
a žádné nedostatky.
Usnesení č.2018/80: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OKRR.
Švanda Jaroslav
13.10.2018 v 10h v hasičské zbrojnici SDH Čistá v Krkonoších se koná slavnostní předávání
dopravního automobilu pro jednotku.

Usnesení č.2018/79: VV OSHTU bere na vědomí informace o slavnostním předávání a
schvaluje delegáta za OSH p. Ing, Jiřího Šepse.
Jansa Jaroslav
Na základě stížnosti v okrsku č. 3 – je potřeba zajistit novou techniku do ÚHŠ Bílé Poličany,
případně jen zapůjčit po dobu kurzu, technika je ve škole zastaralá.
Odpověď – Orsák Jiří: Již je tam nová cisterna, technika se postupně obměňuje.
Usnesení č.2018/79: VV OSHTU bere na vědomí informace o stížnosti z okrsku č. 3.
10) Závěr
Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 18:00 hod.
Příští jednání se uskuteční 8.11.2018 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a
náměstci.
Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Jiří Beran

……………………………………

