
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 9.3.2017 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová (2), Jaroslav Jansa 

(3), Lenka Máslová (7), Bc. Lánský Vratislav (8), František Podolník (9) 

Vedoucí ZH: Vlastislav Košťálek 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Řehůřek Petr, Bc. Schreier Václav (1), Beran Jiří (4), Jana Raticová (5), Jiří 

Dufek (6), Milan Moravec 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 2/2017 

4) Zprávy z jednotlivých odborných rad 

5) Příprava Shromáždění představitelů SDH – program, předsedající, zapisovatel, ověřovatelé 

zápisu, členové návrhové a mandátové komise, prezence. 

6) Různé 

7) 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 Miloslav Bárta. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/20: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

SDH Kohoutov již uhradil dlužné částky. Do dnešního dne nemá zaplacené členské příspěvky 

na rok 2017 pouze SDH Zlatá Olešnice. 

Usnesení č.2017/21: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za únor 2017 

V měsíci únoru byly kromě běžných měsíčních nákladů uhrazeny tyto výdaje: 

- 922 Kč – dárkový balíček – p. Jaroslav vrba 

- 500 Kč – smuteční kytice – p. Ing. Pavel Richterjörk 

- 2.169 Kč – antivirový program ESET – licence na 3 roky 

Stav bankovního účtu k 28.2.2017 byl: 337.641,12 Kč. Stav pokladny k 28.2.2017: 39.435 Kč. 

Usnesení č.2017/22: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 2/2017. 

 

 



4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

OOR represe – Ing. Jiří Šeps 

Ve dnech 24. – 25.2.2017 proběhl kurz rozhodčích v PS, kterého se zúčastnilo 11 nových 

zájemců, všichni úspěšně zkoušku složili. V okrscích probíhá příprava okrskových kol, byly 

upřesněny soutěže zařazené do Poháru starosty OSH pro rok 2017, dále nám byly podány 

informace ohledně cykliky velitelů a velitelského dne. Veškeré informace jsou vyvěšeny na 

www.oshtu.cz a v zápisu z jednání Rady represe ze dne 8.3.2017. 

Na okresní kolo rada represe navrhuje Ing. Jiřího Šepse jako hlavního rozhodčího a žádá VV o 

návrh velitele soutěže.  

OOR mládeže – Julie Burdychová 

Dne 1.4.2017 se bude konat Uzlovka v Radvanicích, dne 9.4.2017 se bude konat školení 

rozhodčích MH v Bílých Poličanech. 

Usnesení č.2017/23: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rady represe a mládeže. 

 

VV navrhuje jako velitele soutěže Okresní kolo v PS, které se koná dne 10.6.2017 v Trutnově a 

to Bc. Václava Schreiera. 

Usnesení č.2017/24: VV schvaluje jmenovaného Bc. Václav Schreiera jako velitele soutěže. 

 

5) Příprava Shromáždění představitelů SDH – program, předsedající, zapisovatel, 

ověřovatelé zápisu, členové návrhové a mandátové komise, prezence. 

Předsedající: Miloslav Bárta; zapisovatel: Jansa Jaroslav; ověřovatel: Burdychová Julie; 

návrhová komise: Bc. Schreier Václav, Podolník František, Lánský Vratislav; mandátová 

komise: Hejna Aleš, Máslová Lenka, Kubíčková Stanislava; prezence: Kubíčková Stanislava, 

Máslová Lenka. Zástupci jednotlivých rad si připraví své zprávy k přednesu. Do podzimního 

Shromáždění je potřeba připravit návrhy k jmenování Vnitroorganizační rady. 

Usnesení č.2017/25: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu přípravy Shromáždění 

SP SDH a schvaluje navržené členy komisí. 

 

6) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2017/26: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Připomínky z VVH okrsků 

Okrsek č. 8 -Vrchlabsko 

Dotaz: „Jaké jsou postupy řešení ÚHŠ v Bílých Poličanech není nikde uvedeno. Tajné?“ 

Odpověď: OSH Trutnov nemá nic společného s fungováním ÚHŠ. Co se týká odkupu bývalé 

kotelny a přilehlých pozemků, toto je záležitost Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého 

kraje. 

Dotaz: „Na jednání VV OSH dne 9.12.2016 byly stanoveny podmínky na navýšení příspěvků o 

některé body, se kterými nesouhlasíme, a žádáme tento bod řešit na SP OSH.“ 

Odpověď: Na jednání VV OSH ze dne 9.12.2016 se neprojednávaly žádné změny 

v podmínkách příspěvků pro okrsky. Tyto podmínky platí již několik let beze změny. 

Dotaz: „Jaké je složení okrsků, v okrsku č. 8 je uváděno i SDH Vrchlabí město, kterému mělo 

být ukončeno členství pro neplnění stanov SDH a SDH Město Špindlerův Mlýn není členem 

okrsku č.8, nepožádalo o spolupráci. 

Odpověď: Na SP SDH bude projednáno zrušení nepřeregistrovaných sborů, ke kterým patří i 

SDH Vrchlabí město, do té doby je stále členem okrsku. 

Usnesení č.2017/27: VV OSHTU bere na vědomí připomínky z VVH. 

http://www.oshtu.cz/


 

Revokování jednání VV 

VV revokuje jednání VV ze dne 9.12.2016 z důvodu nadpoloviční neúčasti členů VV. Všechny 

body jednání přítomní členové berou na vědomí vzhledem k tomu, že VV nebyl 

usnášeníschopný. 

Usnesení č.2017/28: VV OSHTU bere na vědomí informace a schvaluje revokování jednání VV 

ze dne 9.12.2016. 

 

Příspěvek Centru hasičského hnutí 

VV schvaluje příspěvek CHH ve výši 1.000 Kč 

Usnesení č.2017/29: VV OSHTU schvaluje revokování příspěvek CHH. 

 

7) Závěr 

Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 17:00 hod. 

Příští jednání se uskuteční 6.4.2017 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a náměstci. 

 

 

  

 

 

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

  

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

 

 Ověřovatel: Miloslav Bárta   …………………………………… 


