
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 10.1.2019 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Řehůřek Petr, Bc. Schreier Václav 

(1), Julie Burdychová (2), Jaroslav Jansa (3), Beran Jiří (4), Petr Čtrvtečka (5), 

Jiří Dufek (6), Lenka Máslová (7), Bc. Lánský Vratislav (8), František 

Podolník (9) 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Milan Moravec, Zdeněk Pelc 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 12/2019 

4) Příprava POODM 

5) Informace o průběhu inventarizace 

6) Schválení kalendáře pro rok 2020 

7) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

8) Různé 

9) 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 Jaroslava Jansu. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/01: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 5.12.2019 nevznikly žádné úkoly.  

Usnesení č.2020/02: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za prosinec 2019 

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

výdaje: 

 

- 10.329 Kč – příspěvek Muzeu Velké Svatoňovice za rok 2018 

- 10.579 Kč – příspěvek muzeu Velké Svatoňovice za rok 2019 

- 1.780 Kč – Novoročenky 2020 

- 12.000 Kč – odměny za umístění v soutěži Pohár starosty OSH 2019 

- 11.723 Kč – odměny okrskům za rok 2019 

- 22.445 Kč – fotoaparát včetně příslušenství z dotace KÚ 

 



příjem: 

- 1.325 Kč – provize HVP 

- 12.100 Kč – provize PO-BP 

- 30.000 Kč – dotace MŠMT - VV 

- 68.740 Kč – dotace MŠMT – provoz 

 

Stav bankovního účtu k 31.12.2019 je: 54.886,03 Kč, pokladny: 28.321 Kč 

Usnesení č.2020/03: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 12/2019. 

 

 

4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

OOR prevence – Řehůřek Petr 

Příprava POODM pro rok 2020. Propozice soutěže jsou ke stažení na stránkách www.oshtu.cz. 

Do konce února by mělo proběhnout vyhodnocení základního kola, termín odevzdání 

veškerých prací do kanceláře OSH nejpozději do 13.3.2020 v každé kategorii vždy budou 

doručeny práce za první tři umístění včetně vyhodnocovací tabulky za základní kolo. Dále 

připomínáme označení veškerých prací tak jak je uvedeno v propozicích soutěže. Vyhodnocení 

okresního kola proběhne dne 20.3.2020 za účasti členů OORP v kanceláři OSH Trutnov, 

předání ocenění proběhne dne 15.5.2020 na HZS Trutnov. 

Usnesení č.2020/04: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rady prevence. 

 

 OOR mládeže – Burdychová Julie 

Dne 7.1.2020 proběhlo zasedání OORM. Ve dnech 8.- 9.2.2020 proběhne v Přibyslavi kurz 

Rozhodčí mládeže I, rada mládeže oslovila několik rozhodčích, zda by neměli zájem. 

Rádi bychom uspořádali halovou soutěž TFA, termín předběžně říjen 2020. 

Usnesení č.2020/05: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rady mládeže. 

 

 

5) Informace o průběhu inventarizace 

Inventarizace proběhne v měsíci lednu 2020. 

Usnesení č.2020/06: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu inventarizace. 

 

6) Schválení kalendáře soutěží pro rok 2020 

Na stránkách www.oshtu.cz je kalendář soutěží pro rok 2020 ke stažení. V případě chybně 

uvedené informace je potřeba kontaktovat kancelář OSH. Doporučujeme všem sborům, aby 

veškeré své soutěže zahrnuli do tohoto kalendáře. 

Usnesení č.2020/07: VV OSHTU bere na vědomí informace a schvaluje navržený kalendář 

soutěží pro rok 2020. 

 

7) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

Rozdělení zástupců VV na VVH SDH a okrsků najdete na www.oshtu.cz. V případě 

nenahlášeného termínu VVH, nebude na tuto VVH delegován žádný zástupce OSH. 

Usnesení č.2020/08: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH 

SDH a okrsků. 

 

 

8) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2020/09: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

http://www.oshtu.cz/
http://www.oshtu.cz/
http://www.oshtu.cz/


 

 

Návrh na udělení Záslužné medaile KSH KHK (1x) a Záslužnou medaili Královéhradeckého 

kraje (1x)  

VV navrhuje tyto jména: 

Šedivka Zdeněk – Záslužná medaile KSH KHK 

SDH Dubenec – Záslužná medaile Královéhradeckého kraje  

Předání těchto medailí proběhne dne 1.5.2020 na Pivovarském náměstí v Hradci Králové u 

příležitosti Dne kraje. 

Hlasování: jednomyslně schváleno  

Usnesení č.2020/10: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

 Dotace KÚ KHK pro rok 2020 

Pro rok 2020 je vytvořen nový program dotací KÚ KHK pro dobrovolné hasiče, termín podání 

je nejpozději do 9.2.2020. 

Usnesení č.2020/11: VV OSHTU bere na vědomí informace o dotacích KÚ KHK pro rok 2020. 

 

 Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 

SDH Maršov u Úpice se nabídl s uspořádáním Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 

(14.3.2020). Uskutečnilo by se v místním Kulturním domě, je zde dostatečné zázemí. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/12: VV OSHTU schvaluje změnu místa konání SD SDH. 

 

 

 

9) Závěr 

Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem přítomným hodně zdraví v novém 

roce. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 6.2.2020 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a náměstci. 

 

 

  

 

 

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

  

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

 

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


