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Zápis z jednání  
Výkonného výboru OSH Trutnov 

konaného dne 13.2.2014 
v kanceláři OSH Trutnov 

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

Zdeněk Pelc, František Podolník, Petr Řehůřek 
                  členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek 
                  ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Jiří Dufek, Jana Raticová, Bc. Václav Schreier, Bc.Vratislav Lánský 
 
Program: 
  1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
  2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
  3) Čerpání rozpočtu za 01/2014 
  4) Zprávy z jednání odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, revizní rady, aktivu ZH 
  5) Termíny VVH  okrsků - delegáti 
  6) Zprávy z vyšších orgánů 
  7) Různé – vyznamenání 
  8) Závěr 
 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. Vedením 
zápisu byla pověřena Julie Burdychová, ověřovateli zápisu Petr Řehůřek a Jaroslav Jansa.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
Kontrola zápisu ze dne  16.1.2014 – bez připomínek. 
 
3) Čerpání rozpočtu k 31.1.2014  
Vzhledem k tomu, že účetní program Varia nesplňuje požadavky na vedení účetnictví v projektech 
dotačních programů vyhlašovaných Královéhradeckým krajem, byl zakoupen nový program – 
MONEY S 3. V současné době je databáze doplňována a dne 22. února se uskuteční školení účetních 
KSH a našeho OSH k práci s tímto programem. 
Výdaje: standardní – nájem, služby, mzda, pojištění 
              mimořádné – výplata příspěvku okrskům v celkové výši 10 863,00 Kč dle hodnotících kriterií 
– výsledky byly zaslány starostům okrsků, a dále příspěvek na Univerzitu dobrovolného hasiče ve 
výši  13 250,- Kč.  
VV bere na vědomí. 

4) Zprávy z jednání jednotlivých rad 
OOR velitelů   
- jednání dosud neproběhlo, termín konání 5.3.2014 
 
OOR prevence 
 - soutěž Požární ochrana očima dětí je vyhlášena, na školách a ve sborech běží 
 - 28.2. – 1.3. 2014 proběhne krajský seminář prevence na stanici HZS Velké Poříčí, zaměřený 
 k montáži, obsluze a předpisy vztahující se k plynovým spotřebičům včetně příslušenství. 
- 15.3.2014 se uskuteční seminář prevence na stanici v Trutnově, na okrsky byly doručeny      
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seznamy preventistů, kterým končí platnost odbornosti. 
- 22.3.2014 na prostranství před společenským centrem UFFO proběhne bezpečnostní akce, při které 
bude prezentace „Hasíka“. 
- 25.4.2014 se uskuteční vyhodnocení soutěže POOD v kanceláři OSH, je nutná účast zástupců             
odborné rady mládež. 
 
OOR mládeže 
- 8.3.2014 školení rozhodčích mládeže  v Pensionu vRadvanicích 
         prezence od 8,30 hodin viz webové stránky OSH 
- 22. a 23. 3. tréninkový kemp pro hasičky a hasiče od 15 let věku – horní hranice neomezena 

    vedoucí akce, technická četa a organizační zabezpečení není do jednání VV známo 
- 29.3.2014 – Okresní kolo Uzlovky v Radvanicích 
- SDH Hostinné a Dolní Kalná má kolektivy MH bez proškolených vedoucích s platnou odborností, 
bez registračního listu. OSH zašle jmenovaným registrační list, OOR mládeže umožní vedoucím 
z těchto sborů splnit příslušnou zkoušku (testy) a to na školení rozhodčích 8.3.2014 v Radvanicích a 
nadále požaduje, aby se vedoucí z těchto SDH přihlásili na řádné školení vedoucích v měsíci 
listopadu. Pokud vedoucí těchto kolektivů nebudou mít splněny podmínky pro vedení kolektivu, OSH 
– potažmo rada mládeže se distancuje od případných problémů s účastí na jakékoli soutěži (členové 
kolektivu nebudou pojištěni a v případě úrazu či jiné újmy je plná odpovědnost na mateřské SDH 
Aktiv ZH. Okresní setkání ZH je zatím v jednání. 
 
OKRR 
- plánovaná inventarizace proběhla v termínu, nebylo shledáno žádných nedostatků. Žádný materiál  
             nebyl navržen na vyřazení. Dokumentace, účetnictví, finanční hotovost a uložení materiálu 
             naprosto bez závad 
             Připomínka okrskům – povinnost vyúčtování finančních prostředků poskytnutých  
             okresním sdružením zároveň s hlášením o průběhu Valné hromady okrsku. 
             Proběhlo školení okresních hospodářů, na kterém byli seznámeni s novým účtováním dotací 
             poskytovaných krajem 
             Odvod členských příspěvků, hlášení o činnosti sboru a hlášení z Výročních valných hromad –  
             přehled uveden na webu OSH . 
 
5) Zabezpečení zástupců na VVH  okrsků 
Na jednotlivé VVH okrsků byli stanoveni zástupci VV OSH Trutnov - viz www.oshtu.cz v sekci 
Aktuality. 
 
6) Zprávy z vyšších orgánů 
Orsák – Dotace z MŠMT pro rok 2014 bude asi o 10% menší než loni, SHČMS musí finančně  
zabezpečit Mistrovství světa ve Svitavách, 
-Připravuje se koncert Čechomoru spolu s doprovodnými akcemi jako poděkování hasičům za  
pomoc při povodních v minulém roce – termín 6.6.2014 – místo konání areál zámku v Bílých 
Poličanech, podrobnosti budou zveřejněny na webu OSH v průběhu března a dubna. 
-K situaci v Bílých Poličanech – ÚHŠ zůstává beze změn – provoz zámeckého hotelu je v řešení 
vedením 1.Hasičské, chata Vítkovice převedena do správy Hotelu Přibyslav. 
Oslavy založení prvního českého dobrovolného sboru ve Velvarech jsou připravovány, v souvislosti 
s tím bude uskutečněna propagační jízda, která se dotkne i našeho kraje (Jičínsko) končící na zahájení 
Litoměřických hasičských slavnostech. 
-Ke 150 výročí vzniku dobrovolného hasičstva a ke 100. výročí vzniku Úpické župy se uskuteční 
výstava v Muzeu v Úpici-(protagonista Karel Nývlt – SDH Velké Svatoňovice) ve spolupráci 
s vedením muzea a Sbory dobrovolných hasičů, které byly příslušné k této Župě. Vernisáž výstavy 
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bude 30. května 2014 spolu s Dnem otevřených dveří ve hasičské zbrojnici v Úpici a konáním 
Okresního kola soutěže Plamen. 
Protože došlo ke změně termínu konání výstavy, žádáme sbory o zapůjčení materiálu na výstavu 
v termínu do 10.5.2014 
 
7) Různé 
Orsák – podal informaci o situaci ve sboru a jednotce v Janských Lázních v souvislosti 
s vyúčtováním dotace, kterou sboru poskytuje město. Bližší informace po jednání s vedením města. 
- pro rok 2015 předkládá spolu s vedoucím RV návrh na konání postupové soutěže v disciplinách 
TFA v Bílých Poličanech, nebo v Trutnově u Hotelu Patria. Nultý ročník MČR v TFA se bude konat 
ve Štramberku.(Štramberská trúba) 
-seznámil VV s výsledky jednání s vedením KSH Pardubického kraje a tím o změně termínu konání 
okresního a krajského kola dorostu a místu konání. Termín OK dorost 14.6.2014 Dvůr Králové nad  
Labem, KK dorost 15.6.2014 buď Týniště nad Orlicí, anebo Dvůr Králové nad Labem. 
Bude rozhodnuto do 24.2.2014 
-Do rozpočtu OSH je nutno zařadit nájemné za místo na Stadionu Loko Trutnov, kde máme umístěny 
sklady pro překážky ve výši 6 000,- Kč za kalendářní rok 
Šeps – V neděli 2.března proběhne tréninkový kemp v hale Policie ČR Na Háječku v Hradci Králové 
v disciplině CTIF – vytvoření sacího vedení – podrobnosti na stránkách HZS. Zahájení v 10,00 hodin. 
-Burdychová – opět nový ročník Ligy proti rakovině –      viz web 
-Orsák – předložené návrhy byly schváleny všemi hlasy 
Oslavy výročí založení sborů: 14.6.2014 Bílé Poličany      120 let 
                                                                  Verdek                130 let 
                                                 21.6.2014 Maršov u Úpice  130 let 
                                                                  Hostinné             150 let 
                                                                  Úpice                  150 let – první zmínka o hasičích 
                                                  
8) Závěr  
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 18,00 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 13.3.2014 od 16 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:         Julie Burdychová, Jiří Orsák 
 
Ověřovatelé:  Petr Řehůřek 
 
  Jaroslav Jansa 


