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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 9.2.2012 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1500 hod 
 
Přítomní:  členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Zdeněk Pelc, 
František Podolník, Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier, Julie Burdychová 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, Markéta Nováková, Pavel Borůvka 
Omluvení: Milan Moravec, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, Jana Raticová               
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
3. Čerpání rozpočtu k 31.12.2011 
4. Návrh rozpočtu na rok 2012 
5. Vyhodnocení průběhu VVH SDH + stanovení delegátů na VVH okrsků 
6. Zprávy u jednání jednotlivých odborných rad 
7. Zprávy z vyšších orgánů 
8. Ples SH ČMS 
9. Různé 
- oslavy a výročí SDH v roce 2012 
- příspěvek na UDH 2012 – schválit 
- pohřeb p. Hanáček (SDH Vilatnice) – pojede někdo za OSH ??? 
- návrhy na vyznamenání (SDH Horní Kalná) 
10. Závěr 
 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Jiří Orsák, zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. Zapisovatelkou byla 
zvolena Markéta Nováková, ověřovateli zápisu Jiří Dufek a František Podolník. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Kontrola minulého zápisu proběhla bez připomínek.  
Školení hospodářů SDH okresu Trutnov proběhlo 14.1.2012 v Bílých Poličanech, účast velmi 
nízká – 17 hospodářů ze 78 SDH. 
Každé SDH musí podávat daňové přiznání, jinak může dostat pokutu minimálně 500,- Kč. 
 
3. Čerpání rozpočtu k 31.12.2011 
Jiří Orsák   
Náklady celkem               1 104 472,50 Kč 
Výnosy celkem                1 081 509,02 Kč 
Hospodářský výsledek        -22 963,48 Kč 
Ztráta za rok 2011 (stejně jako ztráta za rok 2010) ve výši 11 519 Kč, je krytá ze zisku z roku 
2009, který byl ve výši 133 140 Kč. 
 
Příjmy OSH Trutnov tvo řily v roce 2011: 
Dotace                                                                             452 125,00 Kč 
tj. z Královéhradeckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 
vnitra. 
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Členské příspěvky a příspěvky kolektivních členů        359 000,00 Kč 
Příspěvky na akce od účastníků a přípěvek HVP           230 563,00 Kč 
tj. na tábor od dětí, příspěvky na školení a příspěvky na pojistné soutěží 
Tržby a ostatní příjmy                                                   39 821.02 Kč 
 
CELKEM NÁKLADY                                                   1 104 472,50 Kč 
 
Na rok 2011 nám byla přidělena dotace z MŠMT na MTZ a VA SDH ve výši 72.700,- Kč. 
Protože převážná většina sborů vedla daňovou evidenci a neúčtovala podvojně, rada mládeže 
doporučila a VV schválil ponechání těchto peněz OSH, které 10.000,- přesunulo na 
vzdělávání vedoucích MH, a za zbytek pořídilo domeček pro dorost a PS, nábytek do 
kanceláře a požární nádrž. V prosinci se nám z nevyčerpaných dotací MŠMT na ústředí 
podařilo získat dalších 40.000,- Kč, za které jsme pořídili 3 ks univerzálních startovacích 
bloků na tartan i škváru, časomíru na Uzlovku, technický stojan CTIF, technický stojan na 
uzle CTIF, bariéru 150 cm a bariéru 80 cm. 
 
Výdajové položky tvoří zejména výdaje na: 
- uspořádání tábora včetně pořízení 2 kusů nových stanů, 
- na provoz kanceláře, tj. kancelářské potřeby, nákup hasičského zboží, energie a   
   nájem, mzdy, 
- uspořádání soutěží jako je Uzlovka, ZPV, okresní kolo Plamene a dorostu, okresní kolo  
  v požárním sportu, 
- vzdělávání vedoucích mládeže, semináře prevence a kurzy rozhodčích, 
- odvody členských příspěvků na ústředím platby Hasičskému muzeu Velké Svatoňovice a  
  okrskům. 
CELKEM VÝNOSY                                                     1 081 509,02 Kč 
 
 
 
4. Návrh rozpočtu na rok 2012 
Jiří Orsák  
Náklady celkem                 798 900,00 Kč 
Výnosy celkem                  798 900,00 Kč 
Hospodářský výsledek                  0,00 Kč 
Nejvyšší předpokládané příjmy do rozpočtu tvoří dotace, členské příspěvky a příspěvky na 
tábor. 
 
V lednu letošního 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 žádají 
mimo OSH také SDH Hřibojedy, Malé Svatoňovice, Jívka 1, AVON Rudník, Hajnice, 
Libňatov. 
 
 
5. Vyhodnocení průběhu VVH SDH + stanovení delegátů na VVH okrsků 
Pavel Borůvka – seznámil přítomné se zápisem z VVH okrsku č. 3  
Dotaz, zda může OSH požádat o jednorázovou dotaci z MŠMT a poté jí přerozdělit mezi 
SDH, aniž by SDH žádající o část této dotace muselo vést podvojné účetnictví. 
Odpověď - Jiří Orsák – takto nelze čerpat dotaci z MV a MŠMT, podmínkou čerpání dotace 
je vedení podvojného účetnictví - na www.dh.cz je ke stažení nový program pro podvojné 
účetnictví Winduo - ZDARMA. 
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Ing. Jiří Šeps – připomínka z VVH okrsku č. 7 – návrh na příspěvek na pojištění soutěží –VV 
schvaluje příspěvek na pojištění ve výši 200 Kč na soutěže MH a soutěže zařazené do poháru 
starosty OSH. 
Bc. Václav Schreier – zúčastnil se VVH SDH Zlatá Olešnice – přes vnitřní problémy SDH 
VVH proběhla v klidu. 
 
6. Zprávy z jednotlivých odborných rad 
OKRR – Jiří Orsák –  zpráva Milana Moravce: iventarizace se uskutečnila 25.1.2012. Byl 
vypracován inventarizační zápis včetně příloh, nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
(SDH Kohoutov dluží členské příspěvky ve výši 1.800,- Kč za předchozí 3 roky). 
 
OORP – Petr Řehůřek – 14.2.2012 se uskuteční jednání OORP podle plánu práce. 
17.3.2012 - školení pro preventisty – mělo by se konat na stanici HZS v Poříčí od 8:30 hod. 
3.3.2012 – školení okresních rad prevence Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí, 
zúčastní se mimo jiné i Emil Morávek – prezident cechu kominíků.  
Nákup propagačního materiálu pro děti – zjišťují se možnosti, projednáme na příštím VV. 
Žádá o finanční příspěvek na stravu na školení preventistů na jarní i podzimní seminář ve výši 
cca 3.000,- Kč na každé školení – schváleno všemi hlasy. 
 
OORM – Julie Burdychová – 10.3.2012 se uskuteční školení rozhodčích v Bílých Poličanech 
formou proškolení + závěrečný test. Rozhodčí nebude mít na starosti pouze Radim Rejmont, 
ale zástupci za jednotlivé okrsky. 
24.3.2012 - Uzlovka v Radvancích (změna termínu) 
31.3.2012 proběhne setkání OORM v Přibyslavi. 
OORM hledá zástupce do rady za okrsek č. 9, stávající člen Ilona Urbanová je příliš časově 
vytížena. 
V současné době probíhá diskuze kvůli možnému povolení treter na soutěžích MH, dokud 
nebude použití treter v pravidlech, OORM OSH Trutnov nesouhlasí s jejich použitím. 
11.2.2012 – proběhne 0.ročník bobování v Radvancích 
SDH Hajnice bude pořádat v září okresní kolo ZPV u příležitosti 20. výročí založení MH. 
 
OORV – Ing. Jiří Šeps – ve dnech 3. – 4.2.2012 se v Bílých Poličanech uskutečnila cyklika 
velitelů JPO II a III – účast byla velká).  
 
 
7. Zprávy z vyšších orgánů 
Jiří Orsák – je potřeba proškolit funkcionáře, zejména starosty a jednatele sborů. 
Poté, co budou jasné legislativní změny týkající se občanských sdružení, proběhne celoplošné 
přečíslování členských průkazů, aby již nedocházelo k duplicitě. 
Hotel Bílé Poličany již neřídí Florián s.r.o., ale První hasičská. Zvýšili nájemné ÚHŠ, cena je 
v jednání. 
Rekonstrukce objektu školy v Bílých Poličanech z dotace může být reálná pouze v případě, že 
bude v majetku SH ČMS. 
Firma Wagner plast – dluží ústředí SH ČMS  za prodej Výzbrojny PO, byl vypracován 
splátkový kalendář. 
FIRE EDIT má nové vedení, jednatel – Ing. Michal Sojka a nový šéfredaktor - bude nová 
rubrika VVH 
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8. Ples SH ČMS 
Jiří Orsák  -  žádá SDH o přispění do tomboly, lístky lze objednat v kanceláři OSH nebo KSH 
na meilu ksh.khkr@seznam.cz. Doprava z okresu Trutnov bude řešena podle zájmu. 
Zákonodárci snížili povinnost platit poplatek z tomboly z 5000 Kč na 500 Kč. 
 
9. Různé 
Jiří Orsák  
 
Oslavy a výročí SDH v roce 2012 
16.6.2012 – 120. výročí založení SDH Libňatov 
14.7.2012 – 100 let Českého sboru v Dubenci 
11.8.2012 – 140. výročí založení SDH Malé Svatoňovice 
  8.9.2012 – 120. výročí založení SDH Suchovršice (od 13 hod) 
Návrhy na vyznamenání (SDH Horní Kalná) – schváleno všemi hlasy. 
 
V roce 2011 vznikly 3 nové SDH – Čermná, Javorník a Vrchlabí město, k 31.12.2011 má tedy 
okres Trutnov registrovaných 78 sborů dobrovolných hasičů. 
K dnešnímu dni  
- 6 SDH  (loni 11) nezaplatilo členské příspěvky na rok 2012 
- 9 SDH ( loni 11) neodevzdalo hlášení o činnosti za rok 2011 
- 17 SDH (loni 13) neodevzdalo zprávu z VVH 
Z těchto důvodů nemohlo být prozatím vypracováno hlášení za OSH Trutnov za rok 2011, a 
tím pádem ani statistické porovnání s rokem 2010. VV ukládá starostům okrsků a delegátům 
na VVH okrsků vyzvat SDH k dodání dokumentů a doplacení členských příspěvků. 
Statistický přehled bude proto předložen na příštím jednání VV. 
 
6.4.2012 – jarní Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov – uskuteční se ve velkém 
sále Městského úřadu Trutnov. 
 
Zemřel Vlastislav Hanáček z SDH Vilantice. Pohřeb má 11.2.2012. 
 
Univerzita dobrovolného hasiče byla naplněna, probíhá také v Jánských Koupelích a 
v Přibyslavi. Návrh na příspěvek na školné ve výši 1000 Kč za účastníka - schváleno všemi 
hlasy. 
 
Byli jsme kontaktováni Aliancí mládeže, abychom jmenovali zástupce do Aliance kraje. Po 
dohodě s Monikou Němečkovou (ústředí) dořešíme. 
 
 
Na VVH okrsku č. 5 – Dubenecko jede Bc. Vrastislav Lánský. 
 
Jiří Dufek – navrhl povolit nahlížení starostům okrsků do členské evidence sborů v rámci jeho 
okrsku. Schváleno všemi hlasy. Do konce února přístupy zařídí Monika Němečková. 
 
Bc. Václav Schreier – proč se mění průkaz hasiče při přestupu mezi SDH?  
Monika Němečková - neboť se mění jeho registrační číslo. 
 
Pavel Borůvka – navrhuje zavést povinné nošení uniformy na plesy. 
Jiří Orsák – ne všichni funkcionáři mají uniformy – nedoporučuje. 
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10. Závěr  
Příští výkonný výbor se bude konat 15.3.2012 v kanceláři OSH Trutnov, dubnové jednání se 
uskuteční 12.4.2012 v Třebihošti. 
 
Konec jednání v 17:00 hod. 
 
 
Zapsala:        Markéta Nováková 
 
 
Ověřovatelé: Jiří Dufek 
                     
                      František Podolník 


