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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 18.6.2015 

v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 16 hod. 
 
Přítomní: 
Členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová (2), Petr Řehůřek, František 

Podolník (9), Jiří Dufek (6), , Bc. Lánský Vratislav (8), Lenka Máslová (7), Jiří 
Beran (4), 

Vedoucí ZH: Vlastislav Košťálek 
Ostatní:   Stanislava Kubíčková 
Omluveni: Jiří Orsák,  Bc. Václav Schreier (1), Jana Raticová (5), Milan Moravec,  

Jaroslav Jansa (3), 
 
 
Program: 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
3) Čerpání rozpočtu za 09/2015 
4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad  
5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků, příprava Shromáždění představitelů SDH 
6) Informace o průběhu ZPV a o průběhu školení vedoucíchMH 
7) Vyhodnocení soutěže O pohár starosty OSH 
8) Kalendář soutěží a jiných akcí 
9) Různé  
10) Závěr 

 
 
 
1)  Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps přivítal všechny přítomné a seznámil je 
s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem 
zápisu František Podolník. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č.2015/72: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 
jednání. 

 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání ze dne 16.9.2015  nevznikly žádné úkoly.  
Usnesení č.2015/73: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 
jednání. 

 
 
3) Čerpání rozpočtu za září 2015 

Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu bylo v měsíci září hrazeno ocenění 
v soutěži ZPV a to ve výši 945 Kč, prodloužení domény oshtu.cz ve výši 199 Kč a byla 
zaplacena faktura za pronájem autobusu na LT z Bílých Poličan ve výši 7 552 Kč. 
Usnesení č.2015/74: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 09/2015. 

 



[Zadejte text.] 
 

[Zadejte text.] 
 

4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR mládeže – Julie Burdychová 
Máme za sebou ZPV v Dolní Branné, velmi dobré zázemí, pořadatel se velmi dobře zhostil 
svého úkolu. Hojná účast – 52 hlídek. Zahájili jsme úspěšně i seriál přeborníka v 60. Opět 
velmi hojná účast, cca 250 závodníků. Rádi bychom pro letošní rok zrušili školení vedoucím 
MH, termín by byl přesunut na jaro příštího roku. Po dohodě s Prahou vrátíme dotační titul, 
který obdržíme vzápětí po novém roce zpět. V příštím roce se tedy uskuteční školení vedoucích 
dvakrát. Na jaře, kde bude spojen se školením rozhodčích a ve standardním termínu na podzim. 
Umístění dotací na Volnočasové aktivity – zajistili jsme na 15.11.2015 v neděli od 9h. volný 
vstup do Tonga v Hradci Králové. 
Dotaz – co se mašinami v Úpici. Odpověď M. Bárta: Budou se odvážet po domluvě s P. 
Borůvkou do Bílých Poličan. 
Dále žádáme o nový kufr na vysílačky a krycí plachtu na domeček do Úpice. 
 
OOR prevence – Petr Řehůřek 
22.9.2015 proběhlo zasedání rady prevence, kde byl připravován seminář, který proběhne 
7.11.2015 na stanici HZS v Trutnově. 
 
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 
Bylo provedeno vyhodnocení soutěže O pohár starosty OSH, byly projednány termíny soutěží 
OK PS – 11.6.2016, KK PS – 25.6.2016. Byl projednán Velitelský den pro velitele JPO V, 
který se koná 29.10.2015 na jednotlivých stanicích HZS v příslušném místě. 
 
Zasloužilí hasiči – Vlastislav Košťálek 
Dne 8.10.2015 proběhl krajský aktiv ZH na Kuksu, který se velmi vydařil. Včetně  pohoštění a 
obsluhy v místní restauraci. Příští krajský aktiv organizuje OSH Jičín. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2015/75: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence. VV 
schvaluje zakoupení kufru i plachty pro OORM, schvaluje vrácení dotačního titulu na 
vzdělávání. 

 
5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků, příprava Shromáždění představitelů SDH 
 Shromáždění představitelů SDH se koná dne 6.11.2015 od 16h. ve velkém sále MěÚ Trutnov. 

Řídící schůze bude Miloslav Bárta, zapisovateli budou Jaroslav Jansa a Václav Schreier – 
v případě jejich nepřítomnosti Julie Burdychová. Návrhová komise - předseda František 
Podolník, členem Jiří Beran, třetí bude jmenován na místě. Mandátová komise – předseda Jiří 
Chrtek, členem Stanislava Kubíčková a třetí bude jmenován na místě. Ověřovatelé zápisu – Jiří 
Dufek, Lenka Máslová. Jednotliví vedoucí rad si připraví 5ti max. 10ti minutovou zprávu. 
Z každého SDH bude pozván pouze 1 zástupce. Z SDH Dubenec a SDH Vlčice bude pozván 
ještě jeden, a to pro převzetí putovního poháru soutěže O pohár starosty OSH.  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2015/76: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravě Shromáždění 
představitel SDH. 
 

 
6) Vyhodnocení soutěže O pohár starosty OSH 

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev mužů (hodnoceno 5) a 13 družstev žen (hodnoceno 
5). 
Pořadí družstev: Muži – 1. SDH Dubenec, 2. SDH Choustníkovo Hradiště, 3. SDH Trutnov – 
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H. S. M. 4. SDH Mladé Buky, 5. SDH Třebihošť. 
Ženy – 1. SDH Vlčice, 2. SDH Mladé Buky, 3. SDH Dubenec, 4. SDH Třebihošť, 5. SDH Bílá 
Třemešná. 
Prvním třem bude poskytnut finanční příspěvek: 1. místo – 3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 
1000 Kč. Celkové náklady 12000 Kč. Všem sborům tento příspěvek bude zaslán na bankovní 
účet, nebude vyplácen v hotovosti. Putovní pohár bude předán na shromáždění představitelů, 
poháry za jednotlivá umístění budou předány sborům na jejich výročních valných hromadách.  
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č.2015/77: VV OSHTU bere na vědomí informace o vyhodnocení soutěže O pohár 
starosty OSH Trutnov a schvaluje příspěvek za umístění. 

 
7) Kalendář soutěží a jiných akcí 

Je potřeba informovat všechny pořadatele hasičských soutěží, že se bude připravovat kalendář 
soutěží a jejich povinností je soutěž nahlásit do kanceláře OSH do 30.11.2015.   
Usnesení č.2015/78: VV OSHTU bere na vědomí informace o připravovaném kalendáři soutěží 
na rok 2016. 

 
8) Různé 

Přeregistrace sborů SDH do Spolkového rejstříku. 
Je to záležitost vyplývající z občanského zákoníku. Nejpozději 27.10.2015 musí být podklady 
předány do kanceláře OSH. Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení na stránkách 
www.oshtu.cz. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2015/79: VV OSHTU bere na vědomí informace o přeregistraci SDH v okrese 
Trutnov. 
 
Návrhy na vyznamenání – Ing Jiří Šeps 
Návrhy na vyznamenání předložili tyto sbory: Hajnice, Dolní Brusnice, stužky za věrnost – 
sbory Ždírnice a Maršov u Úpice. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2015/80: VV OSHTU schvaluje udělit navrhovaným členům vyznamenání dle 
Statutu. 
 
Žádost o zakoupení nového PC do kanceláře – Ing. Jiří Šeps 
Byla podána žádost o zakoupení nového stolního počítače pro potřeby kanceláře OSH z důvodu 
nedostatečnosti stávajícího. Byla vybrána sestava zn. Lenovo z velkoobchodu Alza za cenu 
6 999 Kč. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2015/81: VV OSHTU schvaluje zakoupit nový stolní počítač. 

 
 
 
 
 
 
10) Závěr 

Ing. Šeps Jiří poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání 17:00 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 12.11.2015 od 16 hod. v kanceláři OSH. 
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 Předsedající:  Ing. Jiří Šeps    …………………………………… 
  
 Zapisovatel: Stanislava Kubíčková   …………………………………… 
 
 Ověřovatel: František Podolník   …………………………………… 
 
 
 


