Zápis z jednání VV OSH Trutnov konaného dne 6.1.2022 v kanceláří OSH Trutnov
Začátek: 16:15
Přítomní:
Členové: Černý Jan, Burdychová Julie (2), Borůvka Pavel (3), Čtvrtečka Petr (5), Dufek Jiří (6),
Čápová Dana (7), Lánský Vratislav (8), Řehůřek Petr, Hepnar Petr
Ostatní: Kraus Ivan
Omluveni: Podolník František (9), Schreier Václav (1), Beran Jiří (4)
Neomluveni:

Program:

1) Zahájení, schválení programu a případné doplnění, volba zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za rok 2021 – finančního provizoria a stav bankovního účtu
k 31.1.2021
4) Informace o průběhu inventarizace a stav účetnictví
5) Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
6) Příprava POOD
7) Schválení Kalendáře soutěží na rok 2022
8) Různé

1)Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápis
Zastupující starosta OSH Trutnov Jan Černý přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
Pavel Borůvka navrhl body jednání, které budou všechny projednány v bodu číslo 8. Různé.
Zapisovatel byl navržen Petr Čtvrtečka, ověřovatelé zápisu Vratislav Lánský, Jiří Dufek.
Jan Černý navrhl nahrávání jednání pro potřeby vytvoření zápisu.
Usnesení č. 2022/1: VV OSH TU schvaluje program jednání.
Hlasování: PRO: 9
Usnesení č. 2022/2: VV OSH TU schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a nahrávání jednání VV
OSH TU pro potřebu vyhotovení zápisu.
Hlasování: PRO: 9

2) Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu z minulého jednání – přečtení programu z jednání 9.12.2021
Usnesení č.2022/3: VV OSH TU bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání
Hlasování: PRO: 9
Na základě jednání o vnitřních záležitostech OSH TU, se VV OSH TU dohodl dodržovat vnitřní
mlčenlivost a informační embargo vždy do zveřejnění oficiálních zápisů z jednotlivých jednání. Zamezí
se tímto šíření nepotvrzených a zkreslených informací
Usnesení č.2022/4: VV OSH TU souhlasí s touto dohodou.
Hlasování: PRO: 9

3) Čerpání rozpočtu za rok 2021 – finančního provizoria a stav bankovního účtu k 31.12.2021
Rok 2021: VV OSH TU překontroloval dostupné finanční podklady a vzhledem k tomu, že ještě
některé doklady nutné k uzavření účetnictví chybí, bude se tedy finanční uzávěrkou zabývat na dalším
plánovaném jednání.

4) Informace o průběhu inventarizace a stav účetnictví
Probíhá stále úklid kanceláře. Třídění dokumentů a ostatních listin dle povahy. Dále v součinnosti
probíhá inventarizace a zpracovává se účetnictví. Na úklidu a inventarizaci se podílí i někteří členové
odvolané OKRR. Inventarizace majetku OSH TU ve skladech Trutnov a Úpice proběhne dle
povětrnostní situace co nejdříve.

5) Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
OORR proběhla on-line. VV schvaluje plán soutěží s tím, že: Kalendář soutěží bude zveřejněn po
12.1.2022. Do té doby proběhne on-line upřesnění termínů. Petr Hepnar byl zvolen vedoucím KORR a
členem ÚORR. Petr Hepnar navrhuje rozšířit radu o pana Pavla Krtičku bude projednáno na radě
represe. Únor zkoušky rozhodčích na PS Petra Erbenová požádala o zkoušku, má zájem
spolupracovat.
OORM: Plán práce 2022 před připraven. Školení vedoucích a rozhodčích proběhne v březnu 2022 dle
Covid 19 situace.
OORP: Plán práce je vytvořen. Na dotaz vedoucího rady, zda může získat klíče od kanceláře? Bylo
odpovězeno že ne. Hlavním důvodem je stále kontrola a dohledávání dokumentů OSH TU a
probíhající inventarizace majetku kanceláře. S tím, že vše se vyřeší s novou pracovní silou v kanceláři,
která bude nápomocna dle plánu práce.

6) Příprava a průběh soutěže POOD
POOD probíhá. - Uzávěrka bude 11. 3. 2022.

7) Schválení Kalendáře soutěží na rok 2022
VV OSH TU schvaluje plán soutěží s tím, že: Kalendář soutěží bude zveřejněn po 12.1.2022. Do té
doby proběhne on-line upřesnění termínů.
Usnesení č.2022/5: VV OSH TU souhlasí plánem soutěží
Hlasování: PRO: 9
8) Různé
a) Automobil OSH TU ukončení pojištění z důvodu ukončení úvěru. Uzavřeme v návaznosti nové u
stejné pojišťovny. Zařídí pan Jan Černý do 12.1.2022. Ukončení knihy jízd za rok 2021 a zavedení
nové. Aktuálně žádná jasně vedená kniha neexistuje. Proto pan P. Borůvka zajistí novou od roku
1.1.2022. Poznámka: Auto garážováno na stanici HZS PS ve Dvoře Králové n/L, prozatím odstaveno
z provozu.
b) Výběrové řízení č.2 na pracovnici kanceláře. Máme 3 zájemkyně o práci v kanceláři.
Pohovor s zájemkyněmi proběhne 13.1. 2022 od 16,00 v kanceláři. Výběrová komise byla schválena
stejná jako v 1.kole.
Komise: Ing. Dagmar, Bittnerová, Jan Černý, Pavel Borůvka, Jiří Dufek, Jůlie Burdychová v případě
zájmu zde nepřítomných členů VV bude komise doplněna. Jan Černý zašle email všem členům VV
jestli budou mít zájem se účastnit výběrového řízení.
c) Dotační tituly pro OSH zařídí a zpracuji J. Burdychová společně A.Volšičkovou. VV schváleno
jednomyslně.
d) Zaslání odpovědi Petru Meislovi. Odpověď obsahuje reakci VV na celkové dění v OSH TU a
dřívější působení na OSH TU p Bárty pí Kubíčkové a p. Kubíčka.
Dopis byl VV přednesen. VV s obsahem a odesláním souhlasí. Veškerá korespondence bude příloha
tohoto zápisu.
Proběhla diskuse v rámci VV.
Usnesení č.2022/6: VV OSH TU souhlasí se zasláním dopisu Petru Meislovi
Hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 ( Lánský Vratislav, Řehůřek Petr)
e) Odpověď na veřejný e-mail Miloslava Bárty zaslány na OSH TU a v kopii na dalších 99 emailových
adres jednotlivých SDH okresu. Byla zaznamenána reakce od starosty SDH Lanžov JUDr. Milana
Štěpánka viz emailová komunikace. Členové VV byli seznámeny s obsahem(textem) dopisu, který
bude odeslán panu M. Bártovi.
Veškerá korespondence je jako příloha zápisu. Proběhla diskuse v rámci VV.
Usnesení č.2022/7: VV OSH TU souhlasí se zasláním odpovědi p. Miloslavovi Bártovi a na všechna
SDH
Hlasování: PRO 9
Jednání opustila z neodkladných důvodů Dana Čápová v 18:45h
f) Letní Tábor VV pověřuje pana Aleše Hejnu vedením tábora v roce 2022 a jeho přípravou.
VV pověřuje pana Hejnu ve spolupráci s VV vytvořit směrnici o provozu LT a přípravit předběžný
rozpočet tábora do březnového jednání VV. Proběhla diskuse v rámci VV.
Usnesení č.2022/8: VV OSH TU souhlasí a pověřuje Aleše Hejnu

Hlasování: PRO 8
g) Kohoutov – nedořešené ukončení SDH Kohoutov od roku 2018 (likvidace)
VV pověřuje pana Jiřího Berana a Jana Černého likvidací SDH Kohoutov. Info podají na únorovém
jednání VV.
Usnesení č.2022/9: VV OSH TU souhlasí a pověřuje Jiřího Berana a Jana Černého
Hlasování: PRO 8
h)Shromáždění představitelů. Lánský Vratislav vznesl dotaz: Jak bude probíhat jarní jednání?
Jednání a volby budou probíhat dle stanov (mezi sjezdy) viz níže.
Valné hromady SDH dají mandát představiteli SDH k jednání na shromáždění představitelů SDH v
jarním termínu jednání 2022(dle epidemiologické situace). Jednání bude probíhat dle stanov SH ČMS
čl. 64.
Na shromáždění představitelů bude volen: starosta OSH, náměstek starosty, zástupce za okrsek č. 2.,
předseda a členové revizní rady. Bude uveřejněno na www.oshtu.cz. Proběhla diskuse v rámci VV.
Vzhledem k závažnosti a složitosti bude znovu projednáno na nejbližším jednání VV.
Usnesení č.2022/10: VV OSH TU souhlasí
Hlasování: PRO 8
ch)Schválení odměny slečně Anně Volšičkové za práci pro OSH Trutnov v období nepřítomnosti
pracovnice kanceláře od října 2021 do prosince 2021. Bude sepsána dohoda o pracovní činnosti.
Odměna paní Ing. Dagmar Bittnerové bude projednána na únorovém jednání.
Dotaz Ivana Krause: Co když neseženeme pracovnici? Odpověď: Věříme, že seženeme. Aby jsme
ulevili A. Volšičkové.
Proběhla diskuse v rámci VV.
Usnesení č.2022/11: VV OSH TU souhlasí a pověřuje Jana Černého se sepsání dohody s A.
Volšičkovou.
Hlasování: PRO 8
i)Vyznamenání členů SDH
Usnesení č.2022/12: VV OSH TU souhlasí
Hlasování: PRO 8
j) Dopis VV na SH ČMS. Na základě již známém stavu OSH TU se VV rozhodl informovat o situaci
(stavu) v OSH TU. A zároveň požádat o radu, jak případně dále postupovat v současné situaci. J.
Burdychová přečetla dopis adresovaný SH ČMS. Členové VV byli seznámeny s obsahem
dopisu.Proběhla diskuse v rámci VV.
Proběhla diskuse v rámci VV.
Usnesení č.2022/13: VV OSH TU souhlasí se zaslání dopisu na SH ČMS
Hlasování: PRO 8
předseda a členové revizní rady
9) Závěr
Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 20:35 h

Předsedající: Jan Černý
Zapisovatel: Petr Čtvrtečka
Ověřovatel: Vratislav Lánský a Jiří Dufek

