
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 7.9.2017 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová 

 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

 

Program: 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 5–8/2017 

4) Výročí SDH 

5) Informace o průběhu pohárových soutěží 

6) Vyhodnocení průběhu OK PS 

7) Vyhodnocení školení JSDH, zabezpečení podzimního školení 

8) OZ ZPV 

9) Zhodnocení průběhu letního tábora 

10) Informace k zajištění školení vedoucích MH 

11) Různé 

12) 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, ověřovatelkou zápisu Julie Burdychová. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/43: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 11.5.2017 nevznikly žádné úkoly. 

Usnesení č.2017/44: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za květen–srpen 2017 

V každém měsíci byly hrazeny běžné měsíční výdaje za nájem, energie, mzdy a telefon. Další 

výdaje: 

květen: 

- 1.200 Kč – nákup odznaků hry Plamen 45. výročí 

- 4.912 Kč – výdaje spojené s POODM 

- 435 Kč – trofej – předání na setkání v Polsku 

- 500 Kč – smuteční vazba – p. Lánský 

červen: 

-   5.147 Kč – výdaje spojené s Aktivem ZH – Pec pod Sněžkou 

- 15.067 Kč – výdaje spojené s OK Plamen a Dorost (celkem: 25.427 Kč – dotace MV: 10.360 

Kč) 

- 6.334 Kč – výdaje spojené s OK PS (celkem: 12.334 Kč – dotace MV: 6000 Kč) 



červenec + srpen: 

- výdaje spojené s letním táborem  

 

Dotace MŠMT pro rok 2017: 

- vzdělávání – 2.100 Kč 

- provozní náklady OSH – 47.000 Kč 

- mzdové prostředky – 22.600 Kč 

- VA a MTZ SDH – 60.800 Kč – tuto dotaci NELZE čerpat prostřednictvím OSH, pouze SDH. 

Jednotlivým sborům, které mají odevzdaný registrační list kolektivu budou zaslány podmínky 

k čerpání této dotace v nejbližších dnech. 

Usnesení č.2017/45: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 5 - 8/2017 a dále o 

rozdělení dotací z MŠMT. 

 

4) Výročí SDH 

16.9.2017 – SDH Libňatov – oslavy 20. výročí založení kroužku mladých hasičů 

23.9.2017 – SDH Kuks – Oslavy 140. výročí založení  

23.9.2017 – SDH Dolní Kalná – Oslavy 140. výročí založení  

 - zástupci VV OSH Trutnov budou určeni dodatečně vzhledem ke stejným termínům konání 

včetně konání MČR CTIF – 23.9.2017 

Usnesení č.2017/46: VV OSHTU bere na vědomí o výročích SDH. 

 

5) Informace o průběhu pohárových soutěží 

Všechny soutěže probíhají v souladu s pravidly seriálu. Ještě se budou konat dvě soutěže, poté 

proběhne vyhodnocení. 

Usnesení č.2017/47: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu pohárových soutěží. 

 

6) Vyhodnocení průběhu OK PS 

OK v PS proběhlo bez potíží, účast oproti jiným ročníkům se navýšila: 5 družstev mužů a 4 

družstva žen. Technická četa byla složena z dobrovolníků okrsku č. 2. 

Usnesení č.2017/48: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu soutěže OK v PS. 

 

7) Vyhodnocení školení JSDH, zabezpečení podzimního školení 

Cyklika velitelů právě probíhá. Bylo by vhodné navrhnout jednání s HZS ohledně konání těchto 

školení, pro dobrovolné hasiče bývá problém jít na školení uprostřed týdne. 

Usnesení č.2017/49: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu školení JSDH. 

 

8) OZ ZPV 

OK ZPV Plamen se koná dne 23.9.2017 v Havlovicích, OK ZPV Dorost 24.9.2017 tamtéž.  

Usnesení č.2017/50: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravě OK ZPV. 

 

9) Zhodnocení průběhu letního tábora ve Stárkově 

Letní tábor proběhl ve dnech 15.-29.7.2017 bez závažných potíží a úrazů. Rozpočet zůstal 

vyrovnaný.  

Usnesení č.2017/51: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu letního tábora. 

 

10) Informace k zajištění školení vedoucích MH 

Zatím není stanoven termín, ten bude včas vyvěšen na stránkách OSH a bude rozeslán do sborů. 

Usnesení č.2017/52: VV OSHTU bere na vědomí informace o zajištění školení vedoucích MH. 

 

 



11) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2017/53: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Přesun táborové základny 

V nejbližších dnech proběhne přesun veškerého našeho vybavení umístěného v táborové 

základně Stárkov do Bílých Poličan. 

Usnesení č.2017/54: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně přesunu táborové 

základny. 

 

 

Závěr 

Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 17:00 hod. 

Příští jednání se uskuteční 12.10.2017 od 16 hod. v kanceláři OSH. 

 

 

  

 

 

 Předsedající: Jiří Orsák    …………………………………… 

  

 Zapisovatel: Stanislava Kubíčková   …………………………………… 

 

 Ověřovatel: Julie Burdychová    …………………………………… 


