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Zápis z jednání  
Výkonného výboru OSH Trutnov 

konaného dne 12.2.2015 
v kanceláři OSH Trutnov 

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

Vratislav Lánský, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek 
členové OKRR: Vlastislav Košťálek 
ostatní:  Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení:  Jiří Orsák, Jiří Dufek, Bc. Václav Schreier, Milan Moravec  
Program: 
     1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
     2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
     3) Čerpání rozpočtu za leden 2015 + statistika SDH  
     4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad - velitelů, mládeže, prevence, revizní rady 
     5) Vyhodnocení VVH SDH + delegáti na VVH okrsků 
     6) Různé 
     7) Závěr 
 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
   Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps omluvil ze zdravotních důvodů neúčast starosty J. 
Orsáka na dnešním jednání, přivítal přítomné členy a hosty, a seznámil je s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla navržena Monika Němečková, ověřovatelem zápisu Jana Raticová. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/09: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
   Kontrola zápisu ze dne 15.1.2015 – bez připomínek. 
 
3) Čerpání rozpočtu za leden 2015  
   V prvním měsíci letošního roku jsme mimo běžných nákladů na provoz vyplatily odměny okrskům 
za loňský rok v celkové výši 10 050,- Kč a byl odeslán finanční příspěvek na ples SH ČMS ve výši 
1000,- Kč. 
   V prosinci loňského roku jsme podali za okresní sdružení žádost o dotaci z krajského drobného 
programu jakožto souhrnný projekt za celý okres v celkové maximální výši 80 000,- Kč. Pro rok 2015 
byly nastaveny podmínky čerpání stejné jako loni, tzn. že projekt musel obsahovat minimálně 8 
nižších článků, a navíc byly jednotlivé kapitoly limitovány maximálním procentem čerpání z celkové 
částky. Do pro projektu bylo zahrnuto celkem 9 SDH + OSH Trutnov.  
   Již nyní víme, že dotace z MŠMT v letošním roce budou – konkrétně je známa výše dotace na 
vzdělání = 23.100,- Kč a na Volnočasovky pro SDH ve výši 10.800,- Kč. 

Statistika SDH:  
Okres Trutnov má k 1.1.2015 celkem 78 SDH  
 
Členské příspěvky:   
do konce měsíce ledna zaplatilo 68 SDH  (loni to bylo 53, předloni 57) 
v měsíci únoru, což je po termínu 4 SDH (loni taktéž 4, předloni také 4) 
k dnešnímu dni nezaplatilo 6 SDH  (loni taktéž 6, předloni 1) – SDH Doubravice, Chvaleč, Javorník, 
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Jívka 1, Verdek, Vrchlabí město. Poslední jmenovaný sbor je jediným sborem, který nezaplatil 
členské příspěvky ani na uplynulý rok 2014. Návrhy na řešení nulové spolupráce tohoto sboru budou 
řešeny na příštím jednání VV. 
 
Zprávu z VVH SDH: 
v termínu do 31.1.2014 odevzdalo 65 SDH (loni 59, předloni 67)  
po termínu odevzdaly 4 SDH (loni 8, předloni 2)  
doposud neodevzdalo 9 SDH (loni 11, předloni 9) 
 
Hlášení o činnosti SDH za rok 2014  
v řádném termínu do 31.1.2014 odevzdalo 65 SDH (loni 65, předloni 71) 
po termínu odevzdaly 4 SDH  (loni 6, předloni 2) 
doposud neodevzdalo 9 SDH  (loni 7, předloni 6) 

Jednotlivá hlášení SDH jsou momentálně zadávána do evidenčního programu, poté bude zpracováno 
Hlášení o činnosti za 2014 za OSH Trutnov, na jehož základě nejpozději 28.2.2015 budou odvedeny 
členské příspěvky na letošní rok na ústředí.  

Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/10:  
a) VV OSHTU bere na vědomí informaci o průběžném hospodaření OSHTU a o dotacích. 
b) VV OSHTU bere na vědomí informaci o statistice SDH a jejich činnosti. 
c) VV OSHTU promyslí a na příštím jednání projedná postup zrušení SDH Vrchlabí město, popř. 
dalších neaktivních sborů v okrese.  
 
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
 OOR mládeže - Julie Burdychová 
   Rada zasedala na svém jednání 5.2.2015, na jednání byl přizván i vedoucí OOR velitelů Ing. Jiří 
Šeps. Po projednání různých variant a možných termínů se vedoucí rady mládeže i rady velitelů 
domluvili na těchto termínech a místech konání okresních kol: 
30.5.2015 – Okresní kolo v PS + dorost družstva v Trutnově. Po skončení disciplín pro družstva 
mužů, žen a dorostu družstev se uskuteční okresní kolo dorostu jednotlivců. 
6. – 7.6.2015 – Okresní kolo hry Plamen v Úpici. Disciplína „šedesátky“ se nebude běhat, a 
disciplína požární útok CTIF bude pouze pro kategorii starších. 
   Školení rozhodčích MH a současně nových vedoucích MH se uskuteční 14.3.2015 – OZ školení 
bude zveřejněno 14 dní před uskutečněním na www.oshtu.cz v sekci Aktuality.  
    
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 
Rada se sejde v novém složení 11.3.2015. 
 
OOR prevence – Petr Řehůřek 
   Rada se sešla 10.2.2015. 27. – 28.2.2015 se uskuteční seminář OORP ve Velkém Poříčí. 14.3.2015 
proběhne seminář referentů prevence a výchovné činnosti okresu Trutnov na HZS Trutnov.Testy 
budou psát pouze držitelé odbornosti Preventista III, kteří budou chtít svou odbornost zvýšin na KS II. 
Noví zájemci o KS III budou mít možnost tuto odbornost získat až na podzimním školení.  
 
OKRR – Vlastislav Košťálek 
   Proběhla rozsáhlá inventarizace – v kanceláři i na stadionu v Úpici, za rok 2014 nebyl pořízen žádný 
nový majetek nad 3 tis., ze soupisu majetku byla vyřazena a odpovídajícím způsobem zlikvidována 
startovací pistole a notebook (po 10ti letech užívání). 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
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Usnesení č. 2015/11: VV OSHTU bere na vědomí informace z OORM, OORV, OORP a OKRR. 
 

 
5) Vyhodnocení VVH SDH + delegáti na VVH okrsků 
   Jednotliví členové VV v krátkosti pohovořili o VVH SDH, kterých se zúčastnili. VVH okrsků, které 
se uskuteční v měsíci únoru, se zúčastní buď starosta OSH nebo jeho náměstkové – viz. www.oshtu.cz 
v sekci Aktuality. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/12:  VV OSHTU schvaluje stanovení delegátů na jednotlivé VVH okrsků. 

6) Různé 
Webové stránky OSH Trutnov - Jiří Šeps: 
   Koncem roku 2011 nechalo OSH vytvořit nové webové stránky na platformě Joomly – tehdy 
nejnovější verze 1.5. V současné době již tato verze Joomly není bezpečná a není pro ni žádná 
podpora. Členka SH ČMS zabývající se Joomlou profesně nedoporučuje nic dovnitř nahrávat a 
nejlépe stránky převézt na novu verzi Joomly, pro kterou je více komponent. Na této původní verzi by 
mohlo dojít k napadení spamem - zvláště kvůli externím odkazům (diskuze, aktualizace, fotogalerie). 
M. Němečková kontaktovala programátory, kteří tvořili původní stránky, a zároveň S. Kubíčkovou, 
která s manželem webové stránky tvoří. VV tak byly předloženy 2 možnosti: 
1) webové stránky se nebudou převádět na novější verzi Joomly, vytvoří se ve Wordpressu, trvalo by 
to 10 – 14 dní, cena cca 4 000,- Kč. 
2) webové stránky se převedou na novou verzi Joomly, vzhledově budou téměř totožné s nynějšími. 
trvat by to měla max. týden, cena 1 000,- Kč. 
V obou případech ovšem bude problém s přeregistrací domény a webhostingu, neboť vše bylo 
registrováno na meil starosty OSH (tiscali), který již není funkční.  
Hlasování: jednomyslně schválen návrh 2 – převedení na novou verzi Joomly. . 
Usnesení č. 2015/13:  VV OSHTU schvaluje převedení webových stránek na novější verzi Joomly za 
cenu 1 000,- Kč. 
 
Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 
   Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov se uskuteční 27.3.2015, prezence od 15 hod, zahájení 
v 16:00 hod. Místem konání bude opět velký sál Městského úřadu Trutnov. Za každé SDH se zúčastní 
1 delegát s hlasem volebním, a pokud má SDH mezi svými členy více než 10 žen, poté se 
Shromáždění zúčastní další člen – ŽENA, s hlasem taktéž volebním.    
Hlasování: jednomyslně schváleno. . 
Usnesení č. 2015/14:  VV OSHTU schvaluje informace o konání Shromáždění delegátů SDH okresu 
Trutnov. 
 
Nové dokumenty potřebné k provedení připravovaných změn v zápisech organizačních jednotek ve 
Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze 
   Na zasedání ÚORVO dne 14.1.2015 byly zkontrolovány a schváleny nové přílohy OŘ SH ČMS, 
které byly zpracovány tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a současně odpovídaly 
požadavkům Městského soudu v Praze. Jedná se o RL KSH, OSH, Okrsku a SDH, přílohy k RL KSH, 
OSH, Okrsku a SDH, prozatím poslední přílohou je příloha č.10 – Vzory razítek. 
   Dále na webových stránkách www.dh.cz  jsou zveřejněny zcela nové přílohy, které jsou potřebné k 
provedení připravovaných změn v zápisech všech organizačních jednotek SH ČMS, ve spolkovém 
rejstříku Městského soudu v Praze. Jedná se o Výpis z usnesení valné hromady SDH, Okrsku, 
Shromáždění delegátů SDH, Shromáždění delegátů OSH, týkající se zvolení statutára – starosty SDH, 
Okrsku, OSH a KSH. Další přílohou je Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – starosta SDH, 
Okrsku, OSH a KSH s ověřeným podpisem a Souhlas správce nemovité věci s umístěním sídla SDH, 
Okrsku, OSH a KSH, rovněž s ověřeným podpisem. Tyto dokumenty si již mohou starostové stáhnout 
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a předpřipravit – ale přílohy, kde je zapotřebí ověřený podpis prozatím NEPODPISOVAT A 
ÚŘEDNĚ NEOVĚŘOVAT!!!!!  Platí pro sbory i okrsky. 
Zcela zásadní novou informací získanou na Městském soudu je ta, že v Souhlasu s umístěním 
sídla nestačí číslo parcely, musí tam být čp. jinak nelze provést zápis !!!!!!  
Co se týče vlastního spuštění prováděných změn v zápisech, prosíme o trpělivost. Během 14 dnů 
ústředí spustí zkušební akci, kde vyzkouší, kolik zápisů dokážou do systému Městského soudu dodat, 
aniž by byl zahlcen, a v jakém časovém úseku. Po vyhodnocení zpracují “časový harmonogram” na 
dodávání jmenovaných dokumentů z jednotlivých okresů, který my (OSH) dostaneme na vědomí. 
Poté opět s časovým předstihem budou každý okres informovat, zda naplánovaný termín platí nebo 
došlo ke změně. Až v tento moment budou všichni starostové SDH v okrese vyzváni, aby si nechali 
výše zmiňované dokumenty úředně ověřit a doručili je do kanceláře OSH. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/15: VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně nových dokumentů pro SDH 
týkajících se zápisů do Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze. 

 

Kalendář ostatních akcí na okrese Trutnov 
oprava - 22.8.2015 - výročí 130 let založení SDH Havlovice 
3.10.2015 - výročí 120 let založení SDH Arnultovice 
termín prozatím neznámý - 70 let založení SDH Prostřední Lánov 
termín prozatím neznámý - 130 let založení Horní Kalná 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/16: VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně termínů výročí SDH okresu 
Trutnov 

Odměny okrskům za rok 2014 

FIN. PROPOČTY PRO VÝPLATU PŘÍSPEVKŮ OKRSKŮM ZA 2014 

MOTIVAČNÍ    2 Kč za 1 člena  
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. OBLAST OKRSKU 
ČLENŮ K 
1.1.    2014 SPLNĚNO NA % ODMĚNA 

1 Žacléřsko - Trutnovsko 173 150 519 Kč 
2 Malosvatoňovicko - Radvanicko 301 160 963 Kč 
3 Úpicko - Rtyňsko 459 150 1 377 Kč 
4 Dvorsko 302 135 815 Kč 
5 Dubenecko 269 150 807 Kč 
6 Mostecko 320 190 1 216 Kč 
7 Hostinnsko 588 150 1 764 Kč 
8 Vrchlabsko 591 150 1 773 Kč 
9 Hory 255 160 816 Kč 
 CELKEM OD OSH 3258  10 050 Kč 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/17: VV OSHTU schvaluje odměny pro okrsky za rok 2014 v celkové výši 10 050,- 
Kč. 
 
Vznik nového sboru 
Na OSH Trutnov byly doručeny zřizovací listiny ke vzniku nového sboru – SDH Město Špindlerův 
Mlýn.  
Hlasování: PRO   7       ZDRŽEL SE   2       PROTI    0. 
Usnesení č. 2015/18: VV OSHTU schvaluje vznik nového SDH Město Špindlerův Mlýn.  
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8) Závěr 
   Náměstek starosty Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.  
Konec jednání v 17:00 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 14.3.2015, místo bude upřesněno. 
 
 
 
Předsedající: Ing. Jiří Šeps                             .......................................... 
 
Zapisovatel:  Monika Němečková .......................................... 
 
Ověřovatel:  Jana Raticová ..........................................  


