
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 5.3.2020 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Julie Burdychová (2), Řehůřek Petr, Bc. Schreier 

Václav (1), Jaroslav Jansa (3), Beran Jiří (4), Petr Čtrvtečka (5), Jiří Dufek (6), 

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

Ostatní:   Milan Moravec, Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Zdeněk Pelc, Miloslav Bárta  

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 2/2020 

4) Informace z jednání odborných rad 

5) Příprava Shromáždění delegátů SDH – program, předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, 

členové návrhové, mandátové a volební komise, prezence 

6) Stav příprav LT v Bílých Poličanech 

7) Informace z VVH 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 Julie Burdychová. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/24: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 6.2.2020 nevznikly žádné úkoly. K dnešnímu dni nemá zaplacené členské 

příspěvky SDH Kohoutov a Hlášení za rok 2019 + zprávu z VVH SDH neodevzdaly SDH 

Kohoutov a SDH Dolní Lánov. 

Usnesení č.2020/25: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

3) Čerpání rozpočtu za únor 2020 

V měsíci únoru byly kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdu a telefon uhrazeny tyto 

výdaje: 

 

- 14.170 Kč – hasičské zboží 

- 1.008 Kč – dárkový balíček – p. Kandrt – 97 let 

 

příjmy: 

- 1.026 Kč – provize HVP 

 

Stav bankovního účtu k 29.2.2020 je: 297.409,01 Kč, pokladny: 39.870 Kč 

Usnesení č.2020/26: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 2/2020. 



 

 

4) Informace z jednání odborných rad 

OORR – Ing. Jiří Šeps 

Dne 4.3.2020 se sešla OORR ve složení, kde od minulého volebního období nevznikla žádná 

změna. Byly stanoveny termíny okrskový soutěží. Započali jsme s přípravou okresního kola, 

které se bude konat 6.6.2020 v Trutnově, velitelem soutěže navrhujeme Milana Páchu, hlavním 

rozhodčím Petra Hepnara st.. V rámci jednání rady navrhujeme do funkce vedoucího rady 

OORR Petra Hepnara st. Dále navrhujeme do funkce vedoucího KORR Ing. Jiřího Šepse. 

Termíny plánovaných akcí pro rok 2021: MČR PS – 19.-22.8.2021, Pyrocar – 27. – 28.8.2021. 

TFA – v letošním roce se bude konat postupové KK, je umožněn start žen od 18-ti let, které 

mají tyto úlevy: 1. úsek – 1 vedení B, 2. úsek – hammerbox – 40 ran + tunel – 10kg + figurína 

– 20m + 3m překážka – je přistaven 1 díl žebříku, 3. úsek – nezvedají 2x2x díly žebříku, na 

lešení vytahují 1 B. 

Hlasování: pro: 11, proti: 1 

 Usnesení č.2020/27: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORR. Schvaluje návrh a 

doporučuje na vedoucího rady represe Petra Hepnara. Velitele soutěže a hlavního rozhodčího 

soutěže OK PS bude schvalovat výkonný výbor v novém složení. 

 

OORP – Řehůřek Petr 

Dne 25.2.2020 se sešla OORP, kde jsme zaznamenali změny ve složení OORP, a to zástupce 

okrsku č. 1 – Kovalik Jakub. 

Rada navrhuje do funkce vedoucího OORP Petra Řehůřka, zástupce Jaroslava Švandu. Dále 

navrhujeme zkušební komisi ve složení: předseda Jaroslav Švanda a členové: Milan Dufka, 

Martin Dvořák, Lukáš Dufka. 

Seminář rady prevence měl proběhnout 25.4.2020, momentálně HZS neumožňuje konat 

jakékoliv kurzy. V případě potřeby se bude jednat o náhradním místě konání. 

Na post vedoucího KORP navrhuje Milana Dufka. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 Usnesení č.2020/28: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORP. Schvaluje návrh a 

doporučuje na vedoucího rady prevence Petra Řehůřka. 

 

 OORM – Burdychová Julie 

Dne 3.3.2020 se sešla OORM, kde jsme zaznamenali změny ve složení OORM, a to zástupce 

okrsku č. 1 – Kubíčková Stanislava a z okrsku č. 8 – Řídila Ctirada. Dále zde máme návrh 

z SDH, který neprošel jednání VVH okrsku, tento člen bude prozatím pouze přizváván na 

jednání. 

Rada navrhuje do funkce vedoucí OORM Julii Burdychovou, zástupce Pavla Borůvku.  

Dne 21.3.2020 proběhne školení rozhodčích MH v Bílých Poličanech, dne 28.3.2020 se koná 

OK Uzlovka v Radvanicích, dne 18.4.2020 proběhne OK ZPV dorostu taktéž v Radvanicích. 

Na post vedoucího KORP navrhuje Julii Burdychovou. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 Usnesení č.2020/28: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORP. Schvaluje návrh a 

doporučuje na vedoucí rady mládeže Julii Burdychovou. 

 

 

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

zápisu, členové návrhové, mandátové a volební komise, prezence 

Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov se bude konat dne 14.3.2020 v kulturním domě 

v Maršově u Úpice. 

předsedající: Ing. Jiří Šeps 

zapisovatelé: Burdychová Julie, David Vratislav 



ověřovatelé: Čtvrtečka Petr, Jansa Jaroslav 

mandátová komise: Hrdinová Bohuslava, Hepnar Petr, Machačová Martina, Bc. Volšičková 

Anna, Čápová Dana 

volební komise: Provazník Vladimír, Kubíčková Stanislava, Beran Jiří, Vít Zdeněk, Dufek Jiří 

Změna: místo p. Berana bude p. Lhoták Václav 

návrhová komise: Podolník František, Bc. Schreier Václav, Bc. Lánský Vratislav, Jiránek Josef 

ml., Burdych Rostislav 

Jednací řád – návrh jednacího řádu je zveřejněn na www.oshtu.cz  

Volební řád – návrh volebního řádu je zveřejněn na www.oshtu.cz  

 Dotaz k dodatku volebního řádu (Ing. Jiří Šeps) – „Neúspěšný kandidát na funkci starosty 

OSH bude zařazen na kandidátní lístek na náměstka starosty OSH“ – V případě, že tohoto 

kandidáta nikdo nenavrhnul na náměstka starosty OSH, neměl by tam být zařazen.  

 Odpověď (Jiří Orsák) – tento dodatek je zároveň ve volebním řádu SH ČMS, který je 

zveřejněn na www.dh.cz a byl schválen Shromážděním starostů.  

 

Hlasování o zrušení bodu dodatku k volebnímu řádu (viz předchozí dotaz): pro: 2, proti: 10 

Usnesení č.2020/29: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách Shromáždění 

delegátů SDH. Schvaluje návrhy pracovních komisí, návrhy jednacího a volebního řádu. 

 

6) Stav příprav LT v Bílých Poličanech 

Termín letního tábora je dán: 19.7.-1.8.2020, cena tábora: 4.000 Kč, momentálně máme ještě 

20 volných míst. 

Usnesení č.2020/30: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách letního tábora 

v Bílých Poličanech. 

 

 

7) Informace z VVH okrsků 

Z VVH okrsků nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty. 

Usnesení č.2020/31: VV OSHTU bere na vědomí informace z VVH okrsků. 

 

 

8) Různé 

 Společné memorandum mezi HZS ČR, SH ČMS, ČHJ a MHJ 

Dne 20. února 2020 bylo podepsáno společné memorandum mezi Hasičským záchranným 

sborem ČR, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Českou hasičskou jednotou a 

Moravskou hasičskou jednotou o vzájemné spolupráci. 

Usnesení č.2020/32: VV OSHTU bere na vědomí informace o společném memorandu. 

   

 Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání, která splňují podmínky dle Statutu byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/33: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

9) Závěr 

Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a také za práci v celém volebním období, popřál 

mnoho zdraví a mnoho úspěchů do let dalších. 

Konec jednání 17:45 hod. 

Příští jednání se uskuteční dne 9.4.2020 v 16h v kanceláři OSH v novém složení. 

 

 

  

 

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


 

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

  

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

 

 Ověřovatel: Julie Burdychová   …………………………………… 


