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Zápis z jednání  
Výkonného výboru OSH Trutnov 

konaného dne 16.1.2014 
v kanceláři OSH Trutnov 

 
Začátek: 1600 hod 
 
Přítomní:  členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová, Bc. Vratislav 

Lánský, Zdeněk Pelc, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek,  
 Bc. Václav Schreier 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Jiří Dufek, Jaroslav Jansa 
 
Program: 
  1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
  2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
  3) Čerpání rozpočtu za rok 2013 
  4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, revizní rady 
  5) Termíny VVH SDH a okrsků - delegáti 
  6) Zprávy z vyšších orgánů 
  7) Různé 
  8) 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 František Podolník a Bc. Václav 
Schreier.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
Kontrola zápisu ze dne 5.12.2013 – bez připomínek. 
 
3) Čerpání rozpočtu k 31.12.2013  
Náklady  982 793,35  Kč 
Výnosy  984 750,07  Kč 
Předběžný výsledek hospodaření     + 1 956,72  Kč 
Inventarizace účetnictví se uskuteční ve středu 29.1.2014, za VV byl jmenován Zdeněk Pelc, za 
OKRR vedoucí rady Milan Moravec a Vlastislav Košťálek.  
Finanční odměny okrskům za rok 2013 a příspěvek pro absolventy Univerzity dobrovolného hasiče 
budou vyplaceny v lednu a budou zařazeny do letošního účetního roku. 
VV bere na vědomí. 

4) Zprávy z jednání jednotlivých rad 
Jednotlivé rady budou mít svá jednání až v měsíci únoru. 
Kalendář ostatních akcí na okrese Trutnov: 
14.6.2014 - výročí 120 let založení SDH Bílé Poličany 
21.6.2014 - výročí 130 let založení SDH Maršov u Úpice 
21.6.2014 - výročí 130 let založení SDH Verdek 
 
5) Zabezpečení zástupců na VVH SDH a okrsků 
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Na jednotlivé VVH SDH byli stanoveni zástupci VV OSH Trutnov - viz www.oshtu.cz v sekci 
Aktuality. 
 
6) Zprávy z vyšších orgánů 
Příspěvek na Reprezentační ples SH ČMS 
OSH Benešov pořádá dne 1.3.2014 v Kulturním domě Karlov- Benešov XIX. Reprezentační ples SH 
ČMS, při této příležitosti žádají o věcnou cenu do tomboly či finanční příspěvek. OSH Trutnov 
přispěje částkou 1 000,- Kč tak, jako tomu bylo v letech předchozích. 
VV schvaluje všemi hlasy. 
 
7) Různé 
Používání cvičných věží - Jiří Orsák:  
dne 2.1.2014 byl ředitelem HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. Františkem Menclem podepsán 
souhlas s používáním cvičných věží k tréninku mladých hasičů SDH na stadionu ve Dvoře Králové 
nad Labem, a na stanicích HZS v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou – za určitých podmínek 
(vedoucí či trenér bude vždy přítomen po celou dobu tréninku, do 20. dne předcházejícího 
kalendářního měsíce předá příslušnému veliteli stanice tréninkový plán na příslušný měsíc apod.).  
 
Žádost o zapůjčení has. materiálů na výstavu v Úpici – Jiří Orsák: 
Při příležitosti 150. výročí založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech a 
100. výročí založení župy Úpické č. 141 připravuje úpické muzeum hasičskou výstavu. Městské 
muzeum a galerie JWM Úpice zaslalo žádost směrovanou sborům z okrsku Úpice o zapůjčení 
nejrůznějších předmětů připomínajících historii sboru – staré foto většího formátu, staré tiskoviny, 
spolkový prapor, spolkovou kroniku, knihu členů, zápisy ze schůzí a podobně. Zapůjčené materiály je 
potřeba předat do Muzea v Úpici do 10.6.2014, ihned po ukončení výstavy budou zapůjčené materiály 
vráceny.   
 
Kurzy v Bílých Poličanech pro JPO – Miloslav Bárta: 
Cyklická odborná příprava velitelů se uskuteční 7.2.2014.  
Základní odborná příprava velitelů se sjednotila, proto všichni velitelé bez rozdílu kategorie jednotek 
budou muset absolvovat základní kurz v délce 40 hodin. Jsou dva způsoby, jak tento kurz absolvovat 
– buď prezenční forma, tzn. 40 hodin v ÚHŠ, nebo forma kombinovaná, tzn. 16 hodin e-learning 
pomocí počítače a internetu a následně 24 hodin v ÚHŠ.  
Cyklická odborná příprava strojníků jako taková byla zrušena, podle typu techniky ve výbavě 
jednotky se bude organizovat jednou za 5 let cyklická odborná příprava - tam kde budou mít cisternu 
= 16 hodin, tam kde ji mít nebudou = 8 hodin.   
Veškeré informace ke kurzům naleznete na stránkách www.uhsbp.cz. 
 
8) Závěr 
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:30 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 13.2.2014 od 16 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:         Monika Němečková 
 
Ověřovatelé:  František Podolník 
 
  Bc. Václav Schreier 


