Zápis z jednání VV OSH Trutnov konaného dne 3. 2. 2022 v kanceláři OSH Trutnov

Začátek: 16:10
Přítomní
Členové: Černý Jan, Schreier Václav (1), Burdychová Julie (2), Borůvka Pavel (3), Beran Jiří
(4), Čtvrtečka Petr (5), Dufek Jiří (6), Čápová Dana (7), Lánský Vratislav (8), Řehůřek Petr,
Hepnar Petr
Ostatní: Hejna Aleš – tábor, Tereza Pelcová – nová pracovnice kanceláře, Volšičková Anna,
Dagmar Bittnerová
Omluveni: Podolník František (9)
Neomluveni:
Program
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, kontrola zápisu z
minulého jednání
2) Zpráva o přípravě tábora
3) Stav účtu 31. 1. 2022 a stav účetnictví
4) Podání žádosti na ústředí SH ČMS ohledně vedení účetnictví - POHODA
5) Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
6) Příprava shromáždění, jednací řád, volební klíč, program
7) Kancelář - zdražení, smlouva nové pracovnice, stav žádosti pro obce
8) Různé
9) Závěr
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, kontrola
zápisu z minulého jednání
Náměstek starosty OSH Trutnov Jan Černý přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání. Zapisovatelem byl navržen Petr Hepnar, ověřovateli zápisu Šrajer Václav a Jiří
Beran.
Jan Černý navrhl nahrávání jednání pro potřeby vytvoření zápisu.
Usnesení č. 2022/14: VV OSH TU schvaluje program jednání.
Hlasování: PRO: 11
Usnesení č. 2022/15: VV OSH TU schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a nahrávání
jednání VV OSH TU pro potřebu vyhotovení zápisu.
Hlasování: PRO: 11
Kontrola zápisu z minulého jednání.
Kontrola zápisu z minulého jednání – přečtení programu z jednání 6. 1. 2022.
K bodu č. 8) různé
a) Pan Borůvka dostal za úkol zajistit novou knihu jízd – splněno.
b) Výběrové řízení proběhlo – výsledek – nová pracovnice kanceláře vybrána, již probíhá
zaučování jak na pracovišti v TU, tak i v Náchodě.

g) Došlo ke zrušení pověření pana Jiřího Berana a Jana Černého k věci likvidace SDH
Kohoutov – již bezdůvodné – vše doplaceno, vůle starosty pokračovat dál v činnosti.
ch) Dohoda o pracovní činnosti pro Annu Volšičkovou byla vypracována a odměna za 2
měsíce výpomoci OSH TU byla vyplacena ve VV schválené výši.
Usnesení č.2022/16: VV OSH TU bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání včetně
zrušení pověření pana Jiřího Berana a Jana Černého k věci likvidace SDH Kohoutov
Hlasování: PRO: 11
2) Zpráva o přípravě tábora
Přítomný Aleš Hejna VV seznámil s rámcovým rozpočtem tábora – z hlediska zvyšování cen
na straně jedné a očekávané snížení dotací na straně druhé a změny podmínek v místě konání
tábora napovídají, že rozpočet z loňského roku je víc než napnutý. Z tohoto důvodu přistoupil
VV k diskuzi na téma zvýšení ceny na jednotlivého účastníka tábora.
Z diskuze vzešel návrh zvýšit cenu na 4 800,- Kč / osobu.
Usnesení č.2022/17: VV OSH TU souhlasí s navýšením v dané výši.
Hlasování: PRO: 11
3) Stav účtu 31. 1. 2022 a stav účetnictví
Paní Dagmar Bittnerová nás v tomto bodu seznámila s postupem prací na „narovnání“
účetnictví a stavem účtu. Tyto práce stále ještě nejsou uzavřeny.
Vlastní stav účtu: 316 110,40 Kč,4) Podání žádosti na ústředí SH ČMS ohledně vedení účetnictví - POHODA
Jan Černý oznámil nutnost vypracovat žádost na ústředí SH ČMS ohledně vedení
účetnictví - POHODA.
Vytvořením této žádosti byla pověřena Julie Burdychová. Tuto žádost doručí p. Bittnerová na
ústředí SHČMS. Na základě této žádosti jednoho dne přijede pracovnice ústředí do TU a
provede zaučení pracovnice s tímto programem.
Usnesení č.2022/18: VV OSH TU s pověřením Julie Burdychové vypracovat tuto žádost.
Hlasování: PRO: 11
V tomto bodě jednání nás ještě Anna Volšičková seznámila se skutečností, že do dnešního
dne ještě nezaplatili členské příspěvky tyto SDH:
Dolní Olešnice - nechtějí zaplatit
Vrchlabí III. – zaplatí prý, až bude pevné vedení a urovnání situace na OSH TU
Jánské Lázně - dodají
Javorník - dodají
Doplňující informace J. Burdychové - připomněla nabídnutou pomoc SDH Kohoutov
s vyplňováním různých písemností atd. Přitom si starosta SDH Kohoutova postěžoval a
upozornil na maximálně neochotné chování bývalé pracovnice kanceláře paní Kubíčkové.
Nadále jsou připraveni fungovat.
Informace o dalším hrubém porušení pracovní kázně p. Kubíčkové.
OSH obdrželo výzvu od OSSZ TU ohledně pracovní neschopnosti paní Kubíčkové, která
souběžně čerpala nemocenskou a vyplacenou mzdu.
Provinila se nenahlášením své pracovní neschopnosti svému zaměstnavateli.

Za předpokladu, že by před 2 roky (kdy toto bylo povinností provést) zavedla spojení se
OSSZ TU, el. neschopenka by automaticky došla.
5) Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
OORP - jednání rady se uskuteční v úterý dne 8. 2. 2022. Žádost o zpřístupnění kanceláře pro
toto jednání.
OORR – zpráva o záležitostech okolo konání okresního kola v PS – nutnost odstěhovat garáže
z prostor trutnovského stadionu – následuje delší diskuze o tomto problému.
Na stadionu v TU nebude možno ani uspořádat PS – jiná pořádaná akce na stadionu.
Předběžně vyjednán stadion ve Dvoře |Králové.
Informace pro VV z konání jednání ÚORR – na den 18. 2. 2022 vyhlášení zkoušek pro
získání odbornosti Hasič I. stupně. Toto a ostatní podrobnosti předány do jednotlivých sborů
přes jednotlivé velitele okrsků.
OORM - na stránky OSH bude vložen dotazníkový portál pro zájemce na pomoc při
organizačních pracích na Mistrovství republiky ve hře Plamen v Hradci Králové.
Informace o stavebních úpravách (cyklostezka) na stadionu v Úpici.
Registrační listy – pracuje na nich Dana Čápová.
15. 2. - Rada mládeže
19. 3. - setkání vedoucích mládežníků, obnova kvalifikací atd.
Informace o přípravách Okresního kola ve hře Plamen.
Na den 19. 2. 2022 vyhlášeny zkoušky na obnovu Rozhodčí I. st.
Návrh pro VV na schválení obnovy zkoušky Rozhodčí I. st. (Burdychová J., Borůvka P. a
Borůvka J.).
Usnesení č.2022/19: VV OSH TU souhlasí s vysláním jmenovaných na zkoušku.
Hlasování: PRO: 11

6) Příprava shromáždění, jednací řád, volební klíč, program
Pravděpodobný termín konání je 25. 3. 2022 (není potvrzeno poskytovatelem sálu).
Dle předběžných informací z ústředí SHČMS lze nastalou neobvyklou situaci řešit dvěma
způsoby - dle pana Orgoníka.
a) Svolat shromáždění představitelů, vyhlásit hlasování o revokaci usnesení daného bodu
z minulého jednání a v jednání pokračovat jako při jednání představitelů se stejnými
pravomocemi jako delegáti.
V případě, že revokace neprojde, nastane bod b).
b) Svolat shromáždění představitelů, vyhlásit nutnost uspořádat valné hromady na sborech,
na kterých se určí delegáti na shromáždění delegátů a vyhlásit nový termín shromáždění
delegátů.

Jan Černý požádá o písemné vysvětlení ústředí SHČMS a toto bude umístěno na stránky
OSH.

7) Kancelář - zdražení, smlouva nové pracovnice, stav žádosti pro obce
Proběhlo jednání s panem ing. Divíškem. Jednání byl přítomen zastupující starosta Jan Černý
a člen VV Pavel Borůvka.
Jednání probíhalo v příjemné atmosféře s ohledem k možné dohodě se spokojeností na obou
stranách.
Současná výše platby je 5 036 Kč.- (2 413 Kč,– el., 2 623 Kč,- nájem). Je zřejmé, že tato
částka již dávno svojí výší neodpovídá.
Pan Divíšek mimo jiné vyčíslil svoji ztrátu, neboli sponzorský dar od r. 2004 na částku
300 000 Kč,-.
Jeho představa (skutečná reálná cena obvyklá v dnešní době) je 10 000 Kč.
Je ochotný akceptovat jakousi slevu a počkat do projednání tohoto VV dnešního dne.
Diskuzí VV byla navržena výše platby 8 000 Kč. S tímto návrhem bude seznámen p. Divíšek
a následně s ním bude probíhat další jednání.
Již na prvním jednání byl sjednán termín, od kdy bude nová výše nájmu placena. Toto datum
je 1. 3. 2022.
Usnesení č.2022/20: VV OSH TU souhlasí s navrženou částkou 8 000 Kč,-.
Hlasování: PRO: 11
Ke dni 1. 2. 2022 nastoupila do pracovního poměru nová pracovnice kanceláře slečna Tereza
Pelcová jako vítězka z přijímacího řízení konaného dne 13. 1. 2022.
Julka Burdychová vypracuje vzorovou žádost pro obecní úřady, soukromé firmy atd. na
poskytnutí finančního daru na činnost OSH TU.
Úkolem pro starosty okrsků a jednotlivých SDH je v rámci svého obvodu tuto žádost předávat
na jednotlivé firmy a obecní zastupitelstva.
Usnesení č.2022/21: VV OSH TU souhlasí se zadáním úkolu jednotlivým starostům.
Hlasování: PRO: 11
8) Různé
a) J. Burdychová – návrh zakoupit tři kytice jako dar za ochotu spolupracovat s OSH TU a to
Anně Volšičkové, Dagmar Bittnerové a Petře Němečkové z Náchoda.
Usnesení č.2022/22: VV OSH TU souhlasí se zakoupením kytic.
Hlasování: PRO: 11
b) Informace – letos oslavy 50. let založení hry Plamen
Výzva pro všechny sbory s tímto faktem seznámit pamětníky hry Plamen.
c) V rámci oslav navrženo objednání 60 ks zápichových odznáčků
Usnesení č.2022/23: VV OSH TU souhlasí se zakoupením odznáčků.
Hlasování: PRO: 11

d) Návrh na udělení záslužných medailí:
1x záslužná medaile Královéhradeckého kraje
1x záslužná medaile KSH
Usnesení č.2022/24: VV OSH TU souhlasí s udělením ocenění
Hlasování: PRO: 11
e) Vyznamenání členů SDH
Usnesení č.2022/25: VV OSH TU souhlasí
Hlasování: PRO: 11
19:20 - Jednání postupně opustili z neodkladných důvodů Schreier Václav, Lánský Vratislav a
Řehůřek Petr.
f) Návrh přizvat na příští jednání (3. 3.) starosty SDH Žacléř a Dolní Dvůr
Jan Černý zajistí pozvání jmenovaných starostů.
Usnesení č.2022/26: VV OSH TU souhlasí a pověřuje Jana Černého k pozvání starostů.
Hlasování: PRO: 8
g) Podání výzvy k napravení:
Na základě podané výzvy OSSZ TU bude pí. Kubíčková vyzvána k vysvětlení situace a
finančnímu vyrovnání pohledávky vůči OSH TU tímto vzniklé.
Jan Černý zajistí a podá výzvu k napravení.
Usnesení č.2022/27: VV OSH TU souhlasí a pověřuje Jana Černého k podání výzvy.
Hlasování: PRO: 8
Na příštím jednání je nutné vyřešit, co se služebním vozidlem.
9) Závěr
Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání: v 19:45 h.

Předsedající: Jan Černý
Zapisovatel: Petr Hepnar
Ověřovatel: Schreier Václav a Beran Jiří

