
Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 9. 5. 2013 

v hasičské zbrojnici v Havlovicích 
Začátek: 1500 hod 

Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Zdeněk Pelc, Julie 
Burdychová, Jaroslav Jansa, František Podolník, Jana Raticová,  
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, 
ostatní přítomní: Martin Dvořáček, Zuzana Žďárská 
Omluveni:Miloslav Bárta, Jiří Dufek, Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier 
Neomluven: Bc. Vratislav Lánský 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
3. Čerpání rozpočtu k 30.4.2013 
4. Informace z jednání odborných rad – velitelů – info k přípravě OK v PS, delegování  
    zástupců VV na soutěže zařazené do Poháru starosty  OSH 2013 
    - mládeže – info  k přípravě OK a KK Plamen a dorost 
   - prevence 
5. Výročí SDH 
6. Zprávy z vyšších orgánů  
7. Různé 
8. Závěr 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. 
Konstatoval, že VV je usnášení schopný i přes značnou absenci členů VV. 
Zároveň poděkoval starostovi a členům SDH Havlovice za pozvání do nové hasičské 
zbrojnice, která byla v minulých dnech otevřena a předána do užívání dobrovolným hasičům. 
Před jednáním proběhla prohlídka celého objektu. 
Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna pracovnice kanceláře OSH, Monika Němečková, zápis 
vedl Jiří Orsák,ověřovatelem zápisu Jaroslav Jansa. 
Schváleno všemi hlasy. 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
Bez připomínek. 
3. Čerpání rozpočtu k 31.3.2013 
Od posledního jednání VV tvoří nejvyšší položku příjmů dotace SMR – souhrnný projekt 
z KÚ Královéhradeckého kraje ve výši 40 000,- Kč. 
Z toho 20 tis. bude použito na LT ve Stárkově a 20 tis. bude přerozděleno 5 SDH, které 
pořádají soutěže v seriálu Přeborník v šedesátkování 
Na LT ve Stárkově je v současné době přihlášeno 46 dětí. 
Výdaje: nejvyšší položkou kromě běžných nákladů -  nájem, energie a mzdy – je zakoupení 
plastového znaku SH ČMS  ve výši 3 593,70 Kč a náklady na pojištění majetku ve výši 
3 215,- Kč. 
Výše dotací schválených: 
MV ČR – na okresní kolo v PS = 8 708,- Kč 
              – na okresní kolo Plamen a dorost = 13 860,- Kč 
Z dotace MŠMT – na vzdělávání – 15 600,- Kč 
                           – na provoz kanceláře = 40 600,- Kč 
                           – na mzdy OSH = 29 180,- Kč 
                           – volnočas. aktiv.  a MTZ SDH = 45 600,- Kč 
Z dotace KÚ       - na činnost OSH = 171 000,- Kč 



4. Zprávy z jednotlivých rad: 
 
ORV – delegování zástupců na soutěže zařazené do Poháru starosty OSH – na jednání rady 
            zároveň provedeno seznámení s KK v PS a Dorostu. KK v PS – Svitavy 22. 6. 2013  
            společně s krajem PU, KK dorostu 9.6 po OK v PS na stadionu Lokomotivy TU. 
            Okresní kolo v PS se koná 8.6. 2013 na stadionu LOKO Trutnov, dle počasí se usku- 
            teční jednotlivci a štafety na atletickém stadionu, požární útoky na tartanu, nebo umělé 
            trávě. 
            Soutěž o Pohár rady velitelů se koná v rámci oslav vzniku SDH Bernartice, propozice 
             jsou na webu OSH, nedošlo k žádným úpravám 
            Technická četa  –  6. okrsek – Mostecko.  

 Informace ke KK v PS budou předány postupujícím družstvům po vyhlášení výsledků  
OK. 

 
ORM – Vzhledem k časovému termínu se zástupce ORM nemohl podílet na hodnocení výt- 
             varných a literárních pracích v rámci Soutěže POOD. 
             Okresní kolo Plamene se bude konat 1. a 2. 6. v Úpici 
             Technická četa – vedoucí Rostislav Burdych okrsek 2, členové z okrsku č. 4 Dvorsko. 
             KK Plamenu se bude konat na stadionu Loko Trutnov a areál Havlovice. 
             Ubytování rozhodčích a technické podmínky řeší odborná rada, zájemci o ubytování 
              startujících družstev je taktéž zajištěno včetně stravy. 
 
ORP -   Hodnocení soutěže PO OD proběhlo, vítězné práce byly postoupeny na hodnocení  v  
             rámci kraje. Zároveň byly posouzeny prezentace (nová disciplina mimo hodnocení) 
             které byly dále postoupeny k zhlédnutí hodnotitelům krajského kola 
 
Aktiv ZH – akce KSH – návštěva Litoměřických slavností zrušena pro malý zájem, 
             okresní setkání se bude konat v rámci oslav 140. výročí založení sboru v Horním 
            Maršově – organizační zabezpečení zajistí kancelář OSH ve spolupráci se starostou 
            okrsku č. 9 - Hory Františkem Podolníkem. 
 
 5. Výročí SDH 
 
Datum Místo Název akce 

1.6 Horní Maršov Výročí 140 let založení SDH + den IZS 

15.6. Kvíčala Výročí 100 let založení SDH 

15.6. Nové Lesy Výročí 120 let založení SDH 

22.6. Bílá Třemešná Výročí 130 let založení SDH 

22.6. Velký Vřešťov Výročí 130 let založení SDH 

29.6 Mladé Buky Slavnostní předání nové HZ 

6.7 Svoboda nad Úpou Výročí 145 let založení SDH 

13.7. Bernartice Výročí 140 let založení SDH 

31.8. Vrchlabí 3 Oslavy 120 let založení SDH 
 
 
 

 



6. Zprávy z vyšších orgánů 

- Valná hromada HVP se bude konat v odloženém termínu 28. 5. 2013 v 10,00 v Bílých 
Poličanech. 
-Litoměřické slavnosti se konají 7. a 8. června 2013 – všechny informace na  www.hasičské 
hasicsketradice.cz/2007-hasicske-slavnosti 
-titul ZH byl slavnostně předán Ladislavu Peterkovi 2.5. 2013 v Přibyslavi 
-jednání z Královéhradeckým krajem:  starosta spolu z Ivanem Krausem prezentovali činnost 
KSH s vazbou na činnost jednotlivých OSH ve smyslu žádosti o dotaci  na tuto činnost. 
 
 
Různé: 
 
-Byla provedena informace o nových pojistných smlouvách – dopřesnění k soutěžím 
-Zástupci SDH Havlovice seznámili přítomné s výstavbou nové více účelové budovy v níž je 
nová HZ se zázemím 
-starosta informoval o průběhu jednání s HVP o areálu v Bílých Poličanech 
- informace o jednání  a přípravě krajských kol mládeže a dospělých 
- informace o hasičských ligách  - pojištění a prokazatelné školení o bezpečnosti práce při 
 účasti na hasičských soutěžích. 
-byla projednána žádost o  finanční příspěvek na kalibraci časomíry SDH Hajnice.  
VV zamítá tuto žádost s odůvodněním, že poskytované služby časomíry při soutěžích, které 
pořádá OSH, jsou prováděny za úplatu 
 
Závěr: 
 
Jednání VV ukončil starosta OSH Jiří Orsák, poděkoval za účast členů VV  a za vytvoření 
příjemného prostředí pro jednání členům  SDH Havlovice. 
Zvláštní poděkování patří za pohoštění, které se dostalo všem zúčastněným. 
 
 
 
Zapsal: Jiří Orsák 
 
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Jansa 
 
 
 
 
 
 
 
 


