ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 5.12.2019
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Ostatní:
Omluveni:

Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Řehůřek Petr, Bc. Schreier Václav
(1), Jaroslav Jansa (3), Beran Jiří (4), Čtvrtečka Petr (5), Jiří Dufek (6), Lenka
Máslová (7), František Podolník (9)
Stanislava Kubíčková, Hejna Aleš (OKRR)
Milan Moravec, Julie Burdychová (2), Zdeněk Pelc, Bc. Lánský Vratislav (8),

Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Čerpání rozpočtu za 10 - 11/2019
4) Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2020
5) Plán práce VV na rok 2020
6) Zhodnocení preventivně výchovné činnosti v rámci OSH
7) Vyhodnocení školení za rok 2019
8) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2020
9) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
10) Různé
11) 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 Petr Čtvrtečka
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č.2019/76: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program
jednání.

2)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Z jednání dne 10.10.2019 nevznikly žádné úkoly.
Usnesení č.2019/77: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého
jednání.

3)

Čerpání rozpočtu za říjen - listopad 2019
V měsíci říjnu byly kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon hrazeny tyto
výdaje:
- 750 Kč – rámečky na vyznamenání
- 2.135 Kč – strava – seminář RPVČ
- 18.360 Kč – hasičské zboží
příjmy:
- 1.528 Kč – provize HVP
- 35.280 Kč – proplacena dotace MŠMT – letní tábor

V měsíci listopadu byly kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdu a telefon hrazeny tyto
výdaje:
- 2.148 Kč – kancelářské potřeby
- 2.135 Kč – 2x dárkový balíček
- 4.840 Kč – výdaje spojené s SP SDH
- 4.760 Kč – flash disky – školení vedoucích MH
- 9.920 Kč – výdaje spojené se školením vedoucích MH
- 2.099 Kč – externí HDD
- 2.099 Kč – laserová tiskárna
- 4.374,15 Kč – reklamní propisky
- 3.000 Kč – pronájem stadionu OK PS
- 2.206,30 Kč – aktualizace Money S3
- 1.278 Kč – trofeje O pohár starosty OSH
- 3.080 Kč – hasičské zboží
- 1.200 Kč – kalendáříky 2020
- 6.751,32 – kancelářské potřeby
příjmy:
- 945 Kč – provize HVP
- 9.871 Kč – proplacena dotace MŠMT SPORT – OK Plamen a dorost
- 10.310 Kč – proplacena dotace MŠMT SPORT – OK PS
Stav bankovního účtu k 30.11.2019 je: 54.074,16 Kč, pokladny: 12.038 Kč
Usnesení č.2019/78: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 10-11/2019.

4)

Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR represe – Ing. Jiří Šeps
Kurz rozhodčích se bude konat ve dnech 14.-15.2.2020 v Bílých Poličanech.
Dne 4.12.2019 proběhlo zasedání rady represe v hasičské zbrojnici v Trutnově – Horním
Starém Městě, kde zároveň proběhly zkoušky Hasič III a Hasič II – zúčastnilo se celkem 8
členů na III a 2 členové na II, kromě jednoho člena (III) všichni úspěšně zkoušky složili.
Tímto děkuji SDH Trutnov – HSM za možnost uspořádání zasedání rady v jejich zbrojnici.
OOR prevence – Petr Řehůřek
OORP se naposledy sešla dne 19.11.2019 kde došlo k sestavení plánu práce na rok 2020.
Zhodnocení práce proběhlo již na Shromáždění. V průběhu roku proběhly dva semináře,
kterých se zúčastnilo v průměru 30 preventistů. K dnešnímu dni máme v řadách 65 preventistů.
Usnesení č.2019/79: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z odborných rad.

5)

Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2020
Kalendář soutěží je zveřejněn na stránkách www.oshtu.cz.
Oslavy výročí založení SDH: zatím jsou nahlášeny dvě akce, a to SDH Mladé Buky – oslavy
150 let proběhnou v měsíci září 2020 a SDH Havlovice – oslavy 135 let proběhnou 23.5.2020.
Došlo k přesunutí termínu konání MČR PS – 21.-23.8.2020 v Ostravě, KK PS se nebude konat
na stadionu v Hradci Králové, ale nejspíše v Náchodě. MČR CTIF se bude konat 26.9.2020 ve
Dvoře Králové nad Labem – jedná se o kvalifikaci na olympiádu 2021.
Termín konání postupové soutěže KK TFA je v jednání – 21.6.2020 nebo 28.6.2020.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2019/80: VV OSHTU bere na vědomí informace o kalendáři soutěží a jiných akcí na
rok 2020.

6)

Zhodnocení preventivně výchovné činnosti v rámci OSH
Je zapotřebí, aby rada prevence více zveřejňovala svoji práci v rámci OSH.
Usnesení č.2019/81: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně OORP.

7)

Plán práce – navržení a schválení plánů práce VV a OOR na rok 2020
Plány práce budou zveřejněny na www.oshtu.cz.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2019/82: VV OSHTU bere na vědomí a schvaluje navržené plány práce OOR.

8)

Vyhodnocení školení za rok 2019
Dne 16.11.209 proběhlo školení vedoucích MH v Borovnici, kde zároveň proběhlo školení
ohledně krajských dotačních titulů pro rok 2020 pro SDH.
Usnesení č.2019/83: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu školení.

8)

Různé
Krajské dotace KÚ KHK
Pro SDH v Královéhradeckém kraji byl schválen nový program pro dotace – celkem je v něm 5
mil. Kč. Jedná se především o mládež, dále o požární sport a také na rekonstrukce kluboven.
Dále byly vytvořeny nové programy pro jednotky, žadatel musí být obec, např. ohledně
kůrovcové kalamity (kácení stromů, výsadba nových). Vše je zveřejněno na dotace.krkralovehradecky.cz.
KSH Královéhradeckého kraje má zájem pro příští rok uskutečnit kurz Hasíka, v nejbližších
dnech bude sborům rozeslána poptávka zájmu, je potřeba nejpozději do 30.1.2020 nahlásit na
OSH počet zájemců.
Usnesení č.2019/84: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně dotačních programů
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Vyznamenání
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2019/85: VV OSHTU schvaluje veškeré předložené návrhy na vyznamenání.
Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Zvolení zástupci VV jsou zveřejněny na www.oshtu.cz.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2019/86: VV OSHTU schvaluje zástupce na VVH SDH.
Volby 2020
Na stránkách www.oshtu.cz budou zveřejňovány navrhovaní kandidáti na starostu OSH a jeho
náměstky podle došlých návrhů z SDH.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č.2019/87: VV OSHTU schvaluje vytvoření stránky pro nadcházející volby 2020.
Bárta Miloslav
„Vzhledem k blížícím se volbám se začínají kolem mé osoby opět zveřejňovat nepravdivé
informace. V souvislosti s ukončením mé činnosti v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech, na základě mé údajné intervence došlo ke kontrole ÚKRR hospodaření školy. Tato
informace není pravdivá a potvrdil to i ředitel Čížek, kterého jsem požádal i o písemné

vyjádření k této situaci. ÚKRR o této kontrole uvažovala již od loňského roku, je to standartní
kontrola po více než 10 letech hospodaření.“
Doplnění – J. Orsák: „Na jednání VV SHČMS předseda ÚKRR p. Bochňák potvrdil a uvedl, že
bude provedena standartní kontrola a toto je uvedeno také v zápisu z jednání.“

9)

Závěr
Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem Veselé Vánoce a šťastný Nový
rok.
Konec jednání 17:30 hod.
Příští jednání se uskuteční 9.1.2020 od 16 hod. v kanceláři OSH.

Předsedající:

Jiří Orsák

……………………………………

Zapisovatel:

Stanislava Kubíčková

……………………………………

Ověřovatel:

Petr Čtvrtečka

……………………………………

