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Zápis z jednání  
Výkonného výboru OSH Trutnov 

konaného dne 13.3.2015 
v Bílých Poličanech 

 
Začátek: 1600 hod 
 
Přítomní:   
členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, Jiří Dufek, 

Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek 
členové OKRR: Vlastislav Košťálek 
ostatní:  Monika Němečková, Ing. František Mencl za KŘ HZS KHKR 
Omluvení:  Jaroslav Jansa, Bc. Václav Schreier, Milan Moravec 
 
Program: 
     1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
     2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
     3) Čerpání rozpočtu za 02/2015 
     4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad - velitelů, mládeže, prevence, revizní rady 
     5) Příprava Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 
     6) Různé 
     7) Závěr 
 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
   Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přivítal přítomné členy a hosty, a seznámil je s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla navržena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Jiří Dufek a Ing. Jiří Šeps. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/19: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program jednání. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
   Kontrola zápisu ze dne 12.2.2015 – bez připomínek. 
 
3) Čerpání rozpočtu za únor 2015 
   Kromě běžných nákladů na nájemné, telefon, a mzdu byly v měsíci únoru odvedeny členské 
příspěvky na rok 2015 ve výši 6 000,- Kč za MH a 53 580,- Kč za dospělé – přehled aktuální členské 
základny k 1.1.2015 viz příloha Hlášení o činnosti OSH za 2014.  
K 28.2.2015 neměly a do dnešního dne stále nemají členské příspěvky zaplaceny 2 sbory – SDH 
Doubravice a SDH Vrchlabí - město. Jejich představitelům byla zaslána upomínka k zaplacení.  
K 1.3.2015 má okres Trutnov 79 SDH. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č. 2015/20: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 02/2015. 
 
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

 OOR mládeže - Julie Burdychová 
   Školení rozhodčích MH a současně nových vedoucích MH se uskuteční zítra, tzn.14.3.2015 – OZ 
školení i návratka jsou zveřejněny na www.oshtu.cz v sekci Aktuality. Školení jsme původně 
plánovali pro rozhodčí MH v jedné učebně a pro nové vedoucí MH v učebně druhé. Pro malý zájem 
z řad nových vedoucích bude školení probíhat společně v kinosále, při jakýchkoliv nejasnostech bude 
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vedoucím umožněna osobní konzultace či výuka mimo místnost rozhodčích. Pro účastníky je zajištěna 
strava – oběd v restauraci objektu zámku v Bílých Poličanech.  
   Jednání nové rady mládeže se uskuteční 19.3.2015 od 16 hod v kanceláři OSH. Na jednání budou 
přizváni nově navržení členové OOR mládeže + 3 členové z řad vedoucích MH, kteří mají zájem 
s námi spolupracovat. Z tohoto jednání vzejde návrh na vedoucího rady pro období 2015 – 2020, tento 
návrh předložíme na Shromáždění delegátům SDH okr. Trutnov ke schválení. 
 
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 
   Rada se sešla na svém ustavujícím jednání ve středu 11.3.2015. Z tohoto jednání vzešel návrh na 
vedoucího rady pro období 2015 – 2020, tento návrh předložíme na Shromáždění delegátům SDH okr. 
Trutnov ke schválení. Do funkce vedoucího rady byl nominován Ing. Jiří Šeps z SDH Trutnov – 
Horní Staré Město, na tajemníka rady Petr Hepnar st. Z SDH Velké Svatoňovice.  
Na členy rady byli navrženi: 
Milan Pácha z SDH Žacléř 
Petr Lukášek z SDH Radvanice 
Luboš Materna z SDH Hajnice 
Jan Černý z SDH Velký Vřešťov 
Radek Špůr z Bílá Třemešná 
Bohumil Martínek z Arnultovice 
Jaroslav Frynta z SDH Dolní Branná  
Martin Vích z SDH Mladé Buky 
Do Krajské odborné rady velitelů je navržen Ing. Jiří Šeps. 
   
   Dále byly projednány jednotlivé termíny okrskových (základních) kol v PS: 
OKRSEK MÍSTO KONÁNÍ DATUM ČAS 

1 Žacléř 16.5.2015 09:00 
2 Jívka 16.5. 09:00 
3 Maršov u Úpice 15.5. 17:00 
4 Choustníkovo Hradiště 24.4. 16:30 
5 Velký Vřešťov 17.4. 17:00 
6 Dolní Brusnice 24.4. 17:00 
7 Rudník u OÚ 9.5. 09:30 
8 Horní Lánov 16.5. 09:00 
9 Svoboda nad Úpou 16.5. 09:00 

 
   Okresní kolo v PS se uskuteční v sobotu 30.5.2015 na atletickém stadionu v Trutnově. Rada velitelů 
navrhuje na hlavního rozhodčího soutěže Ing. Šepse Jiřího, na velitele soutěže člena VV. Technickou 
četu v počtu max. 10 osob bude zajišťovat okrsek č. 4. Vedoucím technické čety je navržen Materna 
Luboš z SDH Hajnice – člen OOR velitelů. Zdravotní služba bude zajištěna RZA HZS. V pátek 29.5. 
od 17:00 hodin se uskuteční příprava drah a stavba překážek. Zároveň vyzval všechny členy rady k 
účasti na této soutěži.  
   Krajská odborná konference OOR velitelů se uskuteční dne 1.4.2015 v budově ÚHŠ Bílé Poličany 
od 16:00 hodin.  
   Cyklika velitelů se uskuteční dle stanic, Trutnov na dva termíny. Na školení a cykliku strojníků lze 
zajistit lektory z HZS, pokud bude školení v rámci okrsku. Měření dýchací techniky lze na HZS pouze 
po dohodě, neměří se přístroje Dragër.  
   Příští jednání rady se uskuteční 13.5.2015 od 16:00 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
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OOR prevence – Petr Řehůřek 
   Ustavující schůze OOR prevence bude svolána v termínu do konání Shromáždění delegátů, termín 
bude všem členům nově navržené rady včas oznámen.  
   O víkendu 27. – 28.2.2015 se uskutečnil seminář OORP ve Velkém Poříčí.  
   V sobotu 14.3.2015 proběhne seminář referentů prevence a výchovné činnosti okresu Trutnov na 
HZS Trutnov. Testy budou psát pouze držitelé odbornosti Preventista III, kteří budou chtít svou 
odbornost zvýšit na KS II. Noví zájemci o KS III budou mít možnost tuto odbornost získat až na 
podzimním školení.  
   Soutěž POOD 2015 je v plném proudu, uzávěrka došlých prací je 10.4.2015, vyhodnocení okresního 
kola této soutěže se uskuteční v pátek 17.4.2015 v kanceláři OSHTU. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č. 2015/21: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence. 
 
5) Příprava Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov    
   Shromáždění se uskuteční v pátek 27.3.2015, prezence od 15:00 hod do 16:00 hod, zahájení jednání 
v 16:15 hod. Je třeba zvážit místo konání., původně stanovený MěÚ Trutnov nevyhovuje z důvodu 
zabezpečení občerstvení pro účastníky ani zázemím pro volební komisi. Po vyjádření se jednotlivých 
přítomných členů VV je jako místem uspořádání Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 
navržena ÚHŠ Bílé Poličany – kinosál + učebny. 
Delegát s hlasem volebním bude mít u sebe delegační hlasovací lístek, který obdrží na základě 
předložení svého čl. průkazu u prezence. 
Předsedající – Ing. Jiří Šeps 
Členové jednotlivých pracovních komisí – viz Návrh Jednacího řádu, který bude do týdne zveřejněn 
na www.oshtu.cz v sekci Shromáždění + bude rozeslán na meily SDH. 
Hlasování:  PRO   7    ZDRŽEL SE   1   PROTI    2. 
Usnesení č. 2015/22:  VV OSHTU schvaluje ÚHŠ Bílé Poličany jako místo pro uspořádání 
Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov dne 27.3.2015, kontrolu čl. průkazů delegátů při prezenci 
a návrhy do pracovních komisí Shromáždění delegátů. 
 
6) Různé 
Připomínky z VVH SDH a okrsků 
SDH Dolní Branná 
- žádá posunout diskuzi na SD tak, aby hosté stihli odpovědět na otázky delegátů dříve, než hosté 
odjedou z důvodu nedostatku jako to bývá častým zvykem 
Odpověď Jiří Orsák – program SD byl upraven tak, aby byl na diskuzi dostatečný prostor. 

SDH Dolní Kalná 
- nikdo se nezúčastnil VVH SDH za VV OSH Trutnov – důvod???? (pí. Máslová není členem VV 
OSH). 
Odpověď  - delegován byl Bc. Vratislav Lánský, který bohužel zapomněl a odjel za dcerou. 

SDH Malá Úpa 
- žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice 
Odpověď Jiří Orsák – o dotace na výstavbu požární zbrojnice nelze žádat u OSH, KSH ani SH ČMS. 

SDH Nové Lesy 
- nesprávné zařazení velitele sboru Václava Doubravy a strojníka Jaroslava Hulíka do JPO III. 
Podmínkou přetrvání ve funkcích je jejich přeřazení do JPO V. 
Odpověď Jiří Dufek – výše jmenovaní jsou sice členy SDH Nové Lesy, ale členy výjezdové jednotky 
jsou v JPO III – Bílá Třemešná. 
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SDH Prosečné 
- jeden den v týdnu prodloužit pracovní dobu kanceláře do 18:00 hod. 
Odpověď Jiří Orsák – pracovní doba OSH i KSH byla a je pro většinu členů dostačující, navíc se lze 
kdykoliv osobně domluvit na mimořádné schůzce, pracovnice se snaží vždy vycházet vstříc – i o 
víkendech. 

Okrsek č. 8 
- návrh na zrušení a vyškrtnutí ze SH ČMS dle článku 29 Stanov SH ČMS sbor Vrchlabí – město pro 
porušení Stanov čl. 65 odst. 6 (povinnost přispívat na činnost SH ČMS) a podle čl. 23, odst. 1 
písmeno b 
Odpověď Jiří Orsák – návrh na zrušení SDH Vrchlabí – město bude předložen k projednání na 
Shromáždění delegátů SDH 27.3.2015. 
Usnesení č. 2015/23:  VV OSHTU bere na vědomí připomínky od SDH a okrsků z VVH a ukládá SD 
projednat případné zrušení SDH Vrchlabí – město.  
 
Ing. František Mencl – ředitel HZS Královéhradeckého kraje  
  V krátkosti seznámil přítomné s novou nabídkou zásahových bot, které momentálně testují i na HZS. 
Velkou výhodou je nižší cena oproti stejně kvalitní obuvi. Dále se zmínil o blížícím se Mistrovství ČR 
v požárním sportu, které se uskuteční poslední víkend v červnu 2015 v Trutnově. V závěru vyslovil 
svůj názor na starosty OSH  v našem kraji – má za to, že se ve svých funkcích velmi osvědčili a 
apeluje na SDH, aby stávající starosty ve volbách podpořily. Spolupráce s nimi byla vynikající, za 
panem Orsákem je spousta výborně odvedené práce. Jeho obrovskou zásluhou je zisk 11 cisteren pro 
SDH v kraji - toto je v ČR naprosto ojedinělé. Jeho boj za školu v BP je nekončící. Hlavně s jeho 
pomocí bylo zavedeno MČR v CTIF. A neméně důležitou prací starosty je i lobování na úřadech. 
Tímto mu za jeho výbornou dosavadní práci děkuje.  

Miloslav Bárta – dotaz na pana Mencla  
Požádal o vysvětlení, z jakého titulu rozhoduje HZS kraje o vhodnosti nebo nevhodnosti kandidátů na 
jednotlivé funkce v SHČMS – dle údajného výroku na soutěži v měsíci březnu. Je třeba si uvědomit, 
že kandidáty navrhuje členská základna. 
Odpověď- Ing. F. Mencl - zřejmě se M. Bárta přeslechl.  

 
Miloslav Bárta – dotaz na Jiřího Orsáka 
Zhruba před měsícem se směrem k osobě M. Bárty začaly vynořovat různé informace z období roku 
2010, které mají souvislost s jeho působením ve Špindlerově Mlýně a které ho dle jeho slov dost 
podstatně poškozují jak v osobním, tak v profesním životě a domnívá se, že načasování zveřejnění 
těchto informací může mít souvislost s jeho kandidaturou na funkci starosty OSH. Pokud J. Orsák 
nějaký podnět nebo informaci v tomto smyslu dostal, nebylo vhodné o tom M. Bártu informovat? 
Odpověď J. Orsák  - nikdo proti nikomu žádnou kampaň nevede.  
 
Nabídka pracovního místa 
   OSH Trutnov zveřejnilo nabídku volného pracovního místa účetní, administrativní pracovník/ce 
kanceláře OSH Trutnov. Podrobnosti byly zveřejněny na webu + rozeslány do sborů v našem okresu.  
Usnesení č. 2015/24:  VV OSHTU schvaluje nabídku pracovního místa.  
 
Návrhy na vyznamenání - Jiří Orsák: 
   Návrhy na vyznamenání svých členů předložili: SDH Dubenec, SDH Lanžov. Úplnost a 
oprávněnost návrhů bude zkontrolována a navrženým členům bude uděleno vyznamenání, na které 
mají dle Statutu nárok.   
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č. 2015/25:  VV OSHTU schvaluje udělit navrhovaných členům vyznamenání dle Statutu. 
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František Podolník – doplnění kandidátů na náměstka starosty OSH 
   František Podolník navrhuje doplnit do kandidátů na náměstka starosty OSH Jiřího Orsáka. 
Hlasování:  jednomyslně schváleno 
Usnesení č. 2015/26:  VV OSHTU souhlasí s doplněním Jiřího Orsáka do kandidátní listiny na SD 
SDH okr. Trutnov – zařídí M. Němečková.   
 
Jiří Dufek – škola v BP 
   Škola v Bílých Poličanech funguje a bylo by dobré, aby fungovala i nadále, vyslovil pochvalu 
vedení za umožnění kurzů o víkendu = menší náklady pro obec hradit refundace. 
 
Ing. František Mencl – ředitel HZS Královéhradeckého kraje  
HZS je garantem školení velitelů a strojníků. Díky řediteli ÚHŠ BP Martinu Čížkovi a Miloslavu 
Bártovi nemusí HZS dávat tolik lektorů, problémem je chybějící technika na kurzech – F. Mencl dal 
pokyn na poradě Rudolfu Jelínkovi a Ing. Radku Vymlátilovi k nalezení řešení tohoto problému, jinak 
HZS kurzy z hlediska odbornosti neobhájí. 
 
7) Závěr 
   Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.  
Konec jednání v 18:00 hod. 

Příští jednání VV se uskuteční 16.4.2015 v kanceláři OSH. 
 
 
 
Předsedající: Jiří Orsák                             .......................................... 
 
Zapisovatel:  Monika Němečková .......................................... 
 
Ověřovatel:  Jiří Dufek ..........................................  
 
 Ing. Jiří Šeps ..........................................  
 


