
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 7.12.2017 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Bc. Schreier Václav (1), Julie Burdychová (2), 

Jaroslav Jansa (3), Jana Raticová (5), Jiří Dufek (6), Lenka Máslová (7), Bc. 

Lánský Vratislav (8), Švanda Jaroslav, Milan Moravec 

Ostatní:   Zdeněk Pelc, Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Jiří Orsák, Beran Jiří (4), František Podolník (9) 

 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 10 - 11 / 2017 

4) Vyhodnocení školení za rok 2017 

5) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2018 

6) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

7) Různé 

8) Závěr 

 

 

 

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

Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem 

zápisu Bc. Václav Schreier. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/72: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z předchozího jednání nám nevznikly žádné úkoly. 

Usnesení č.2017/73: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za 10 – 11 / 2017 

V měsíci říjnu byly kromě běžných měsíčních nákladů uhrazeny tyto výdaje: 

- 1.600 Kč – nákup hasičského zboží – diplomy 

- 3.850 Kč – pobyt rozhodčích MH na KK Plamen a Dorost 

- 2.430 Kč – strava Krajský Aktiv ZH 

- 1.067 Kč – trofeje Pohár starosty OSH 2017 

- 1.000 Kč – časomíra OK ZPV – 2 dny 

 



V měsíci listopadu byly kromě běžných měsíčních nákladů uhrazeny tyto výdaje: 

- 4.154 Kč – výdaje spojené s SP SDH 

- 1.385 Kč – strava Školení RPVČ 

- 8.820 Kč – pronájem + oběd Školení vedoucích MH 

- 1.148 Kč – plachta na domeček + prodlužovačka 

- 2.449 Kč – externí HDD 

- 1.692 Kč – dodatečné vyúčtování cestovného na LT 

 

Stav bankovních účtu k dnešnímu dni: 39.736,86 Kč 

Stav pokladny k dnešnímu dni: 12.591 Kč 

 

Usnesení č.2017/74: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 10 - 11 / 2017. 

 

4) Vyhodnocení školení za rok 2017 

Zhodnocení školení, které proběhlo na HZS jste mohli slyšet na Shromáždění, účast se stále 

pohybuje nad 70 %, což je velmi dobré. 

Zájem o zkoušky Hasič III, II, I velmi vázne již několikátý rok, OORR doporučuje zmínit se ve 

svých SDH a okrscích o možnosti zkoušek.  

Usnesení č.2017/75: VV OSHTU bere na vědomí informace o školeních za rok 2017. 

 

5) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2018 

Veškeré předložené plány práce byly schváleny. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2017/76: VV OSHTU schvaluje předložené Plány práce pro rok 2018 

 

 

6) Zprávy z jednání odborných rad: 

 

OORM – Julie Burdychová 

Dne 4.11.2017 proběhlo školení vedoucích MH v Borovnici. Žádost o udělení ČU OSH p. 

Petru Šafářovi a zároveň o udělení poděkování jménem rady mládeže za obětavost při práci 

s mládeží. 

Upozorňuji na vyhlášený nový dotační program z MŠMT – Můj Klub. Informace naleznete na 

www.dh.cz – termín podání žádosti – nejpozději do 29.12.2017. 

Nový způsob žádostí o dotace z KÚ KHK – zúčastnila jsem se školení a navrhuji pomoc při 

jejich zpracovávání. 

Upozorňuji na povinnost mít zaregistrovaný kolektiv mládeže působící u SDH, jedná se hlavně 

o pojištění dětí. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/77: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORM, souhlasí 

s udělením ČU OSH pro Petra Šafáře a také souhlasí s pomocí při vypracovávání žádostí o 

dotace z KÚ. 

 

OKRR – Milan Moravec 

VV OSHTU bude jmenovat složení inventurních komisí. Dále žádáme o jmenování zástupce za 

okrsek č. 3 místo p. Košťálka. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/78: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách inventur za rok 2017 

a žádá okrsek č. 3 o jmenování zástupce do OKRR. 

 

http://www.dh.cz/


OORR – Ing. Jiří Šeps 

Na jednání OORR, které proběhlo dne 6.12.2017 jsme projednávali mimo jiné Kalendář soutěží 

pro rok 2018, kde stále ještě nejsou nahlášeny všechny soutěže. 

V roce 2018 bude OSH Trutnov pořádajícím okresem KK PS, bude potřeba navrhnout velitele 

soutěže a také hlavního rozhodčího. 

Usnesení č.2017/79: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORR. 

 

OORP – Švanda Jaroslav 

V roce 2018 se bude konat pouze jedno školení RPVČ a to na podzim. 

Upozorňuji na změnu Stanov SHČMS, kde referent prevence je členem výboru SDH. 

Na stránkách OSH jsou zveřejněny seznamy všech preventistů v SDH okresu Trutnov. 

Usnesení č.2017/80: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORP. 

 

 

7) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

Seznam nahlášených VVH SDH a okrsků je k dispozici na www.oshtu.cz, kde jsou zapsány 

také navržení zástupci VV. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/81: VV OSHTU souhlasí s navrženými zástupci VV na VVH SDH a okrsků. 

 

 

8) Různé 

Oslavy výročí SDH v roce 2018 

K dnešnímu dni již byly doručeny termíny oslav a to: SDH Čistá v Krkonoších / 140 let – 

19.5.2018, SDH Bernartice / 145 let – 14.7.2018, SDH Vrchlabí 3 / 125 let – 15.9.2018, SDH 

Klášterská Lhota / 125 let – termín bude upřesněn. 

Usnesení č.2017/82: VV OSHTU bere na vědomí termíny oslav výročí SDH pro rok 2018. 

 

Aktiv ZH  

VV OSHTU navrhuje do funkce vedoucího Aktivu p. Zdeňka Pelce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/83: VV OSHTU navrhuje p. Zdeňka Pelce do vedení Okresního Aktivu ZH. 

 

Vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání, pokud splňují podmínky udělení dle platného Statutu jsou 

schválena. 

Jmenování p. Eduarda Rykra Čestným členem in memoriam. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/84: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Příspěvky okrsku č. 8 - přeúčtování 

V roce 2015 došlo k mylnému zaúčtování peněžních prostředků, které byly zaslány na bankovní 

účet OSH a které byly určeny pro okrsek č. 8. Tyto prostředky se dohledaly, a tedy jsou zároveň 

vyplaceny v hotovosti k rukám starosty okrsku.  

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/85: VV OSHTU schvaluje vyplacení příspěvku okrsku č. 8. 

 

Změna – Revizor účtu 

V každém SDH bude určen revizor účtu – je to vlastně předseda revizní rady SDH, který bude 

zapsán v Rejstříkovém soudě. Ostatní členové revizní rady budou nadále spolupracovat 

http://www.oshtu.cz/


s revizorem účtu v rámci svého SDH. 

Usnesení č.2017/86: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně revizora účtu. 

 

Placení členských příspěvků 

Nejpozději do 31.12.2017 by měl mít každý člen zaplacené příspěvky ve svém SDH, každé 

SDH převede na OSH příspěvky nejpozději do 31.1.2018. 

Usnesení č.2017/87: VV OSHTU bere na vědomí informace o placení příspěvků pro rok 2018. 

 

 

9) Závěr 

Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a popřál Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 11.1.2018 od 16 hod. v kanceláři OSH. 

 

 

  

 Předsedající: Ing. Jiří Šeps    …………………………………… 

  

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

 

 Ověřovatel: Bc. Václav Schreier   …………………………………… 


