
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 10.12.2020 

v HZ SDH Žacléř 

 

Začátek: 16:30 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Miloslav Bárta, Ing. Jiří Šeps, Černý Jan, Julie Burdychová (2), Řehůřek Petr, 

Hepnar Petr, Vejnar Michal, Bc. Schreier Václav (1), Borůvka Pavel (3), Beran 

Jiří (4), Čtvrtečka Petr (5), Bc. Čápová Dana (7) 

Omluveni: Sedláček Oldřich, Dufek Jiří (6), Bc. Lánský Vratislav (8), Podolník František 

(9) 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 10-11/2020 

4) Kalendář soutěží a jiných akcí 

5) Plán práce VV na rok 2021 

6) Informace z jednání odborných rad 

7) Vyhodnocení školení za rok 2020 

8) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

9) Různé 

10) Závěr 

 

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

Starosta OSH Trutnov Miloslav Bárta přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem 

jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Jiří Šeps. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/75: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 15. 10. 2020 nevznikly žádné úkoly. Po dohodě s radou mládeže starosta OSH 

zjistil, že v majetku OSH není žádný stroj PS 12, byla vždy zapůjčena z ÚHŠ Bílé Poličany, 

druhá je v majetku KSH. 

Usnesení č.2020/76: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

3) Čerpání rozpočtu za 10–11 / 2020 

V měsíci říjnu kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdu a telefon byly hrazeny tyto 

výdaje: 

 

- 3.276 Kč – strava rozhodčí OK PÚ 

 

 příjmy: 

  - 1.001 Kč – provize HVP 

 

 V měsíci listopadu kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdu a telefon byly hrazeny tyto 

výdaje: 



 

- 28.750 Kč – rekonstrukce domečku v Úpici (dotace sport) 

- 3.073,5 Kč – aktualizace Money S3 

- 10.000 Kč – pronájem areálu LT 

- 22.750 Kč – pronájem stanů LT 

- 25.742,75 – strava Shromáždění delegátů SDH 

- 1.990 Kč – hasičské zboží 

- 4.218,40 Kč – energie + voda – LT 

 

 příjmy: 

 - 1.456 Kč – provize HVP 

- 44.982 Kč – proplacena dotace MŠMT – LT  

 

 

 Stav bankovního účtu k 30.11.2020 byl: 122.611,79 Kč 

 Stav hotovosti k 30.11.2020 byl: 3.285 Kč 

 

 Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/77: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 10-11/2020. 

 

4) Kalendář soutěží a jiných akcí 2021 

Kalendář soutěží a kalendář jiných akcí pro rok 2021 jsou zveřejněny na internetu. Stále jsou 

průběžně doplňovány. Vše se bude řídit vládními nařízeními vzhledem k epidemiologické 

situaci.  

 Usnesení č.2020/78: VV OSHTU bere na vědomí informace o kalendáři soutěží a kalendáři 

jiných akcí pro rok 2021. 

 

5) Plán práce VV na rok 2021 

Byl předložen návrh plánu práce VV pro rok 2021: 7.1., 4.2. (vedení), 4.3., 12.3. SP SDH, 8.4. 

(vedení), 6.5., 10.6. (vedení), 12.8. (v případě nutnosti), 9.9. (vedení), 7.10., 5.11. SP SDH, 

11.11. (vedení), 9.12. 

 Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 Usnesení č.2020/79: VV OSHTU bere na vědomí a schvaluje předložený návrh plánu práce VV 

na rok 2021. 

 

6) Informace z jednání odborných rad 

 OORM – Byl předložen plán práce na rok 2021. 27.2.2021 se bude konat soutěž TFA – železný 

hasič v Úpici. Seriál šedesátkování by měl začít soutěž Memoriál Ivany Valnohové, soutěž 

v Horním Lánově se bude konat v náhradním termínu 2.5.2021. Uvažujeme o vytvoření seriálu 

soutěží v požárním útoku. Jednalo by se o seriál vytvořený z již stávajících soutěží. Dále 

nejspíše pro rok 2021 se neuvažuje o pořádání okresního kola branného závodu dorostu. Jsou 

vyhlášeny dotace z Krajského úřadu, žádost je nutno podat nejpozději do 20.1.2020 (regionální 

rozvoj). Proběhlo vyúčtování dotace MŠMT – volnočasové aktivity, zde se přihlásilo celkem 5 

SDH. 

OORR – Byl předložen plán práce na rok 2021. Na březnovém jednání rady se bude jednat o 

Poháru starosty OSH. 3 varianty – 1. seriál soutěží, 2. jedna soutěž, 3. seriál + soutěž. Na den 

9.12. byly vyhlášeny zkoušky Hasič III a II., nikdo se nepřihlásil. 

OORP – Nebyl předložen plán práce na rok 2021, nejpozději do týdne bude doručen do 

kanceláře OSH. Soutěž POODM běží. Bohužel v letošním roce se neuskutečnil ani jeden 

seminář prevence. Vyhodnocení POODM za rok 2020 proběhlo bez slavnostního předání. 

Vyhodnocení republikového kola ještě neproběhlo. Kancelář OSH zašle dotaz ohledně 

vyhodnocení. Ve spolupráci HZ a KSH jsou v tisku nové brožury. 



OKRR – Byl předložen plán práce na rok 2021. Jednání proběhne 16.12.2020 v kanceláři OSH, 

kde zároveň proběhne i inventura majetku. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/80: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání odborných rad a 

schvaluje navržené plány práce pro rok 2021. 

 

7) Vyhodnocení školení za rok 2020 

 V roce 2020 proběhlo pouze školení rozhodčích PS ve dnech 14.-15.2.2020 v Bílých 

Poličanech, máme tedy o 3 rozhodčí PS více. Školení rozhodčích MH a vedoucích MH bohužel 

vzhledem k situaci neproběhla, budou nahrazena v roce příštím. 

Usnesení č.2020/81: VV OSHTU bere na vědomí informace o školeních za rok 2020. 

 

 

8) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

 Zvolení zástupci jsou zveřejněny na stránkách www.oshtu.cz 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/82: VV OSHTU schvaluje navržené zástupce VV na VVH SDH. 

 

9) Různé 

 Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána. 

Hlasování: jednomyslně schválena. 

Usnesení č.2020/83: VV OSHTU schvaluje předložené návrhy na vyznamenání. 

 

 Předání vyznamenání 

Byla předána vyznamenání p. Jiřímu Beranovi – Medaile Za příkladnou práci, p. Pavlu 

Borůvkovi – Medaile Za mimořádné zásluhy. Toto ocenění je za práci v posledním volebním 

období. 

 

 Jmenování 1. náměstka 

Starosta OSH jmenuje 1. náměstkem p. Jiřího Šepse. 

Hlasování: jednomyslně schválena. 

Usnesení č.2020/84: VV OSHTU schvaluje jmenování p. Jiřího Šepse 1. náměstkem starosty 

OSH. 

 

 Rozhodčí PS 

V únoru proběhlo školení rozhodčích PS. Z vážných důvodů byla 2 rozhodčím udělena výjimka 

pro složení zkoušek nejpozději do konce kalendářního roku. Bohužel k dnešnímu dni tato 

zkouška vykonána nebyla. 

Usnesení č.2020/85: VV OSHTU bere na vědomí informaci o nesložení zkoušek rozhodčí PS. 

 

 Rozpočet pro rok 2021 

Pro rok 2021 dojde nejspíše ke snížení příjmu dotace na provoz kanceláře. Je zapotřebí 

popřemýšlet o výši členských příspěvků. Proto momentálně není možné předložit rozpočet na 

rok 2021. VV ukládá revizní radě zpracovat hospodaření kanceláře OSH za posledních 5 let. 

Hlasování: jednomyslně schválena. 

Usnesení č.2020/86: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 2021 a 

ukládá revizní radě zpracovat hospodaření kanceláře. 

 

 

 

http://www.oshtu.cz/


10) Závěr 

Miloslav Bárta poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 18:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 7.1.2021 v kanceláři OSH Trutnov. 

 

 

 

 

Předsedající: Miloslav Bárta   …………………………………… 

  

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

 

 Ověřovatel: Jiří Šeps    …………………………………… 


