
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 15.9.2016 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, František Podolník (9), Jiří Dufek (6),  

Lenka Máslová (7), Řehůřek Petr, Bc. Schreier Václav (1), Jaroslav Jansa (3), 

Milan Moravec 

Vedoucí ZH: Vlastislav Košťálek 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková, Jan Dressler (OORM) 

Omluveni: Beran Jiří (4), Julie Burdychová (2), Bc. Lánský Vratislav (8), Jana Raticová 

(5), 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 5 - 8/2016 

4) Vyhodnocení průběhu okresních kol Plamene a dorostu 

5) OZ okresního a krajského Aktivu ZH 

6) OZ nového ročníku hry Plamen a dorost  

7) Informace o průběhu pohárových soutěží  

8) Vyhodnocení průběhu okresního kola v PS 

9) Informace o čerpání rozpočtu na letní tábor  

10) OZ ZPV  

11) Informace k zajištění školení vedoucích MH 

12) Různé 

13) Závěr 

 

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

Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. 

Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Jaroslav Jansa. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2016/53: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 26.5.2016 nevznikly žádné úkoly. 

Usnesení č.2016/54: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za květen - srpen 2016 

V měsíci květnu byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto 

výdaje: 

- výdaje spojené s Okresním Aktivem ZH – vstupné 620 Kč, oběd 2.444 Kč 

- Seminář RPVČ – 1.725 Kč  



- Vyhodnocení POOD – 3.966 Kč 

- Praní povlaků na matrace + praní spacáků a dek – celkem 8.123 Kč 

- pojištění kanceláře – 3.215 Kč 

- finanční přísp. – Popálky o.p.s. – 5.000 Kč 

Na účet nám byla převedena dotace z KÚ ve výši 175.000 Kč 

V měsíci červnu byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto 

výdaje: 

- výdaje spojené s pořádáním okresního kola Plamen + dorost: v celkové výši 27.911 Kč z toho 

10.754 dotace MV G3 

- výdaje spojené s pořádáním okresního kola v požárním sportu: v celkové výši 11.008 Kč 

z toho 7.330 Kč dotace MV G7 

V měsíci červenci a srpnu byly kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny 

výdaje spojené s letním táborem. 

- příjmy: 327.380 Kč 

- výdaje: 329.160 Kč 

- rozdíl: -1.780 Kč 

Usnesení č.2016/55: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 5-8/2016. 

 

 

 

4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

OOR mládeže – Dressler Jan 

4. – 5.6.2016 se konalo okresní kolo hry Plamen v Úpici, 12.6.2016 OK dorostu ve Dvoře 

Králové nad Labem. 

1.10.2016 se koná okresní kolo ZPV v Třebihošti pro kategorie mladší a  starší žáci. Pro 

kategorii dorost se bude OK konat dne 27.5.2017 na stadionu v Úpici. Termín školení 

vedoucích MH zatím není znám. 

 

OOR represe – Ing. Jiří Šeps 

OK PS se konalo dne 11.6.2016 ve Dvoře Králové nad Labem. Vzhledem ke klesajícímu zájmu 

ze stran SDH doporučuje VV zahájit jednání s okresem Náchod o pořádání této soutěže 

společně. Seriál soutěží O pohár starosty OSH Trutnov spěje ke konci, zbývá poslední soutěž a 

to Strážkovický koláč, která se koná 1.10.2016. Připomínám, že dne 12.10.2016 v 17h se budou 

konat zde v kanceláři OSH Trutnov zkoušky na Hasič III, v případě zájmu na Hasič II. 

 

OOR prevence – Řehůřek Petr 

Dne 13.9.2016 zasedala OORP, školení RPVČ se bude konat 22.10.2016 na HZS Trutnov. 

 

Zasloužilí hasiči – Košťálek Vlastislav 

Dne 22.9.2016 se koná krajský aktiv ZH na hradě Pecka, pořádajícím okresem je okres Jičín. 

Setkání ZH okresu Trutnov proběhne v Bílých Poličanech, poté odjedeme všichni autobusem 

na Pecku. 

 

 

Usnesení č.2016/56: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů, prevence a ZH. 

 

 

5) Informace o čerpání rozpočtu na letní tábor ve Stárkově 

Souhrn účastnických poplatků – 277.250,- Kč, dotace KÚ – 18.000,- Kč, dotace MŠMT – 

32.130,- Kč; celkem 327.30,- Kč 



výdaje celkem – 329.160,- Kč. Rozdíl 1.780,- Kč, který se uhradí z loňského hospodářského 

výsledku. 

Usnesení č.2016/57: VV OSHTU bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu na letní tábor 

ve Stárkově. 

 

8) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2016/58: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Revize přetlakových ventilů pro mládež 

OORM žádá o provedení revize přetlakových ventilů, které se používají pro mládež. Pokud se 

jedná o ventil, u kterého je doloženo používání i v ostatních sborech na soutěže v rámci okresu 

Trutnov, pak revizi OSH zajistí a zaplatí. Pokud se jedná pouze o ventily používané v daném 

sboru, OSH zajistí revizi na náklady sboru. 

Usnesení č.2016/59: VV OSHTU bere na vědomí informace o zajištění revize přetlakových 

ventilů pro mládež. 

 

Oslavy založení SDH 

Dne 15.10.2016 se konají oslavy 90. výročí založení SDH Choustníkovo Hradiště. 

Usnesení č.2016/60: VV OSHTU bere na vědomí informace o výročí SDH. 

 

Stížnost na pí. Lenku Máslovou – rozhodčí na soutěži v Třebihošti 

SDH Horní Staré Město zaslalo písemnou stížnost na rozhodčí pí. Lenku Máslovou ohledně 

rozhodování při závodech dne 7.8.2016 v Třebihošti v disciplíně PÚ muži. 

Usnesení č.2016/61: VV OSHTU bere na vědomí stížnost na pí. Lenku Máslovou a žádá OORR 

o vyjádření. 

 

 

9) Závěr 

Orsák Jiří  poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 13.10.2016 od 16 hod. v kanceláři OSH  

  

 Předsedající: Jiří Orsák    …………………………………… 

  

 Zapisovatel: Stanislava Kubíčková   …………………………………… 

 

 Ověřovatel: Jaroslav Jansa    …………………………………… 

 

 

 


