Zápis z jednání
Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 15.1.2015
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1600 hod
Přítomní:
členové VV:

Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová,
Jaroslav Jansa, František Podolník, Bc. Václav Schreier
členové OKRR: Milan Moravec
ostatní:
Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová
Omluvení:
Jiří Dufek, Bc. Vratislav Lánský, Jana Raticová, Petr Řehůřek, Vlastislav Košťálek
Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za rok 2014
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad - velitelů, mládeže, prevence
5) Termíny VVH SDH a okrsků - delegáti
6) Příprava MČR v PS Trutnov
7) Různé
8) Závěr
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty, seznámil je
s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Monika Němečková, ověřovatelem zápisu
Jaroslav Jansa.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/01: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání.
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu ze dne 11.12.2014:
k bodu č. 3: OOR mládeže žádala o informaci, zda je reálná možnost získat nějaký jednotný stroj pro
okresní kolo v roce 2015. Odpověď starosta Jiří Orsák – o zajištění stroje se ve spolupráci s Martinem
Čížkem z ÚHŠ Bílé Poličany jedná. Předpokladem je, že do zahájení sezóny bychom mohli mít dva
stroje připraveny tak, aby byly k dispozici. Když ne dva, tak alespoň jeden.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/02: VV OSHTU bere na vědomí informaci o zajištění jednotného stroje (strojů) na
letošní okresní kolo hry Plamen starostou OSH Jiřím Orsákem..
3) Čerpání rozpočtu za rok 2014
Náklady
1 138 572,89 Kč
Výnosy
1 152 402,27 Kč
Předběžný výsledek hospodaření + 13 829,38 Kč
Toto není konečný výsledek hospodaření, ještě budeme hradit faktury za telefonní služby, internet a
tisk a kopie za poslední kvartál roku 2014.
Meziročně jsme hospodařili s finančními prostředky o 155 tisíc vyššími než v roce loňském.
Inventura skladu hasičského zboží se uskutečnila 31.12.2014.
Inventarizace účetnictví se uskuteční v úterý 27.1.2015, za VV byl jmenován Zdeněk Pelc, za OKRR
vedoucí rady Milan Moravec a Vlastislav Košťálek.
Finanční odměny okrskům za rok 2014 v lednu a účetně budou zařazeny do roku 2014.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
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Usnesení č. 2015/03:
a) VV OSHTU schvaluje předběžný výsledek hospodaření OSH za rok 2014
b) VV OSHTU bere na vědomí informaci o zajištění inventur.
4) Zprávy z jednání jednotlivých rad
Vedoucí jednotlivých rad předložili Plány práce na rok 2015 – již jsou zveřejněny na webových
stránkách v sekcích jednotlivých OOR.
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps
Rada se sešla 10.12.2014, projednala a schválila Kalendář soutěží okresu Trutnov na rok 2015,
sestavili Plán práce. První nejbližší termín jednání v roce 2015 je 11.3.2015.
OOR mládeže - Julie Burdychová
Rada žádá o přeložení termínu okresního kola v PS z 30.5.2015 na 6.6.2015. Nevědí, z jakého
důvodu bylo OK v PS přesunuto na termín konání okresního kola mládeže, který mládežníci hájí již
několik let. Zřejmě k tomu došlo tím, že jsme spolupořadateli MČR. Když byl termín konání na
minulém jednání předložen, vedoucí rady netušila, že posunutí o týden bude takový problém. Již pět
let hájí stejný termín a je uskutečněna dohoda mezi mládeží a fotbalovým klubem v Úpici. Bohužel
posunutí okresního kola hry Plamen o týden udělá veliký problém v možnosti uskutečnění tohoto kola
v Úpici.
Odpověď – vedoucí OOR velitelů Ing. Jiří Šeps: v pravidlech je stanoveno, že postupové soutěže jdou
minimálně 14 dní po sobě. Pokud se MČR v PS koná 27.6.2015, KK v PS se tedy musí konat
nejpozději 13.7.2015 a OK v PS tudíž 30.5.2015. Mimo to již jsou na OK v PS zarezervovány
jednotné stroje, posunem termínu bychom o ně samozřejmě přišli. Pokud je s využitím stadionu
v Úpici v první červnový víkend problém, je teoreticky možné uspořádat OK hry Plamen s OK v PS
zároveň. Mládež v Úpici, dospělí + dorost v Trutnově (dorost bez dvojboje). Překážek má OSH
dostatek, rozhodčích taktéž. Problém by mohly mít ty sbory, jejichž družstva pojedou na Plamen,
dorost i dospělé. Vše ohledně možnosti konání OK hry Plamen s OK v PS v jeden termín bude
projednáno na příští rady mládeže dne 5.2.2015, kam je vedoucí OOR velitelů Ing. Jiří Šeps přizván.
OOR prevence - bude mít své jednání až v měsíci únoru
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/04:
a) VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně okresních kol
b) VV OSHTU ukládá vedoucím rady velitelů a mládeže vyřešit problém s termíny okresních kol.
5) Zabezpečení zástupců na VVH SDH a okrsků
Na jednotlivé VVH SDH byli stanoveni zástupci VV OSH Trutnov - viz www.oshtu.cz v sekci
Aktuality.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/05: VV OSHTU bere schvaluje stanovení delegátů na jednotlivé VVH SDH a
okrsků.
6) Příprava MČR v PS
Na MČR v PS, které se bude v letošním roce konat v Trutnově poslední víkend v červnu, bude
potřeba nechat vyrobit ještě další skejty na převoz překážek, 3 nová příčná břevna 80 cm a 2 okna na
štafety. Přípravy na stadionu jako takové začnou již v pondělí 22.6.2015 – Hlučín začne stavět věže.
Vedoucím organizačního výboru je plk. Ing. František Mencl, velitelem soutěže bude plk. Ing. Radek
Vymlátil. Z našeho okresu jsou do jednotlivých komisí navrženi tito členové:
Monika Němečková, Martina Machačová, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Jaroslav Jansa, Vladimír
Provazník, Aleš Hejna, František Podolník, Rostislav Burdych + vybraní dobrovolníci, Pavel
Borůvka, Pavel Bárta, Oldřich Vosyka, Jaroslav Vrba, Petra Kuldová, Kristýna Rennerová, Julie
Burdychová, Jana Raticová, Jarmila Provazníková.
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Výzva pro SDH – na stadionu bude moct být umístěno cca 5 stánků s občerstvením – na vlastní
náklady. Stánková místa budou poskytnuta zdarma, recipročně majitelé stánků poskytnou sponzorský
dar. Požadavky na minimální nabízený sortiment:
1) 4 duhy nealko nápojů včetně Kofoly a nealkoholického piva
2) slané a sladké sušenky a oplatky
3) kvalitní klobásy či párky
4) 2 druhy teplé stravy (sekaná, grilované kuře, nudle, halušky apod.)
5) čerstvá zelenina a ovoce – rajčata, okurky, banány
6) pečivo
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/06:
a) VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně příprav MČR v PS a navržených členů do komisí.
b) VV OSHTU ukládá přítomným členům VV a starostům okrsků sdělit možnost provozovat stánek
s občerstvením na MČR v PS do nižších článků.
7) Různé
Webové stránky OSH Trutnov - Jiří Orsák:
Koncem roku 2011 nechalo OSH vytvořit nové webové stránky na platformě Joomly – tehdy
nejnovější verze 1.5. V současné době již tato verze Joomly není bezpečná a není pro ni žádná
podpora. Členka SH ČMS zabývající se Joomlou profesně nedoporučuje nic dovnitř nahrávat a
nejlépe stránky převézt na novu verzi Joomly, pro kterou je více komponent. Na této původní verzi by
mohlo dojít k napadení spamem - zvláště kvůli externím odkazům (diskuze, aktualizace, fotogalerie).
Proto budeme kontaktovat programátory, kteří stránky tvořili a zjistíme, jaké jsou finanční a časové
možnosti převodu. Zajistí M.- Němečková.
VV bere na vědomí.
Příspěvek na Reprezentační ples SH ČMS
OSH Uherské Hradiště pořádá dne 21.2.2015 ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě
XX. Reprezentační ples hasičů ČR, při této příležitosti žádají o věcnou cenu do tomboly či finanční
příspěvek. OSH Trutnov přispěje částkou 1 000,- Kč tak, jako tomu bylo v letech předchozích. Zajistí
M. Němečková
Členské příspěvky + odevzdané dokumenty
Do konce měsíce ledna by měla mít všechna SDH zaplacené členské příspěvky na rok 2015 a
odevzdat do kanceláře OSH všechny dokumenty. K dnešnímu dni mají vše komplet odevzdané pouze
9 SDH ze 78. Průběžný přehled naleznete na www.oshtu.cz v sekci Aktuality.
Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov
Jsme nuceni změnit termín konání Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov z původně
plánovaného 11.4.2015 na 27.3.2015. Místem konání bude opět sál Městského úřadu Trutnov.
Nové dokumenty potřebné k provedení připravovaných změn v zápisech organizačních jednotek ve
Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze
Na zasedání ÚORVO dne 14.1.2015 byly zkontrolovány a schváleny nové přílohy OŘ SH ČMS,
které byly zpracovány tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem a současně odpovídaly
požadavkům Městského soudu v Praze. Jedná se o RL KSH, OSH, Okrsku a SDH, přílohy k RL KSH,
OSH, Okrsku a SDH, prozatím poslední přílohou je příloha č.10 – Vzory razítek.
Dále na webových stránkách www.dh.cz jsou zveřejněny zcela nové přílohy, které jsou potřebné k
provedení připravovaných změn v zápisech všech organizačních jednotek SH ČMS, ve spolkovém
rejstříku Městského soudu v Praze. Jedná se o Výpis z usnesení valné hromady SDH, Okrsku,
Shromáždění delegátů SDH, Shromáždění delegátů OSH, týkající se zvolení statutára – starosty SDH,
Okrsku, OSH a KSH. Další přílohou je Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – starosta SDH,
Okrsku, OSH a KSH s ověřeným podpisem a Souhlas správce nemovité věci s umístěním
sídla SDH, Okrsku, OSH a KSH, rovněž s ověřeným podpisem. Tyto dokumenty si již mohou
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starostové stáhnout a předpřipravit – ale přílohy, kde je zapotřebí ověřený podpis
prozatím NEPODPISOVAT A ÚŘEDNĚ NEOVĚŘOVAT!!!!! Platí pro sbory i okrsky.
Zcela zásadní novou informací získanou na Městském soudu je ta, že v Souhlasu s umístěním
sídla nestačí číslo parcely, musí tam být čp. jinak nelze provést zápis !!!!!!
Co se týče vlastního spuštění prováděných změn v zápisech, prosíme o trpělivost. Během 14 dnů
ústředí spustí zkušební akci, kde vyzkouší, kolik zápisů dokážou do systému Městského soudu dodat,
aniž by byl zahlcen, a v jakém časovém úseku. Po vyhodnocení zpracují “časový harmonogram” na
dodávání jmenovaných dokumentů z jednotlivých okresů, který my (OSH) dostaneme na vědomí.
Poté opět s časovým předstihem budou každý okres informovat, zda naplánovaný termín platí nebo
došlo ke změně. Až v tento moment budou všichni starostové SDH v okrese vyzváni, aby si nechali
výše zmiňované dokumenty úředně ověřit a doručili je do kanceláře OSH.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/07:
a) VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně problému s webovými stránkami OSH a ukládá
Monice Němečkové zjistit, jaké jsou finanční a časové možnosti převodu webu na vyšší verzi nebo
novou platformu.
b) VV OSHTU schvaluje zaslat finanční příspěvek pořadateli XX. Reprezentačního plesu hasičů ČR
OSH Uherské Hradiště ve výši 1 000,- Kč – převodem na BÚ.
c) VV OSHTU bere na vědomí informaci o průběžném placení členských příspěvků na rok 2015 a
odevzdaných dokumentech.
d) VV OSHTU schvaluje datum 27.3.2015 jako nový termín konání Shromáždění delegátů SDH okresu
Trutnov.
e) VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně nových dokumentů pro SDH týkajících se zápisů do
Spolkového rejstříku Městského soudu v Praze.
Kalendář ostatních akcí na okrese Trutnov
29.8.2015 - výročí 130 let založení SDH Havlovice
3.10.2015 - výročí 120 let založení SDH Arnultovice
termín prozatím neznámý - 70 let založení SDH Prostřední Lánov
termín prozatím neznámý - 130 let založení Horní Kalná
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2015/08:
a) VV OSHTU bere na vědomí informaci ohledně termínů výročí SDH okresu Trutnov
8) Závěr
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:30 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 12.2.2015 od 16 hod v kanceláři OSH Trutnov.

Předsedající: Jiří Orsák

..........................................

Zapisovatel:

Monika Němečková

..........................................

Ověřovatel:

Jaroslav Jansa

..........................................
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