
Zápis 

z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov, 

konaného 5. 5. 2022 od 16:00 hod v kanceláři OSH Trutnov 

Přítomní: 

Členové VV:  Jan Černý, RNDr. Mgr. Ing. Lukáš Petr, Julie Burdychová, Petr Řehůřek,Bc. Petr 

Hepnar,  Vít Vondra (2), Pavel Borůvka (3), PetrČtvrtečka (5), Jiří Dufek (6), Bc. Dana 

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

Omluveni:  Martin Matoušek, Bc. Václav Schreier (1), Jiří Beran (4), Josef Jiránek 

Ostatní:  Tereza Pelcová (pracovnice kanceláře), Aleš Hejna (vedoucí LT) 

 

Program: 

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

nahrávání. 

2)  Stálé body k jednání, viz plán práce a Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS. 

3)  Stav účtu 30.4.2022 a stav účetnictví. 

4)  Informace k přípravě okresních kol soutěží a navržení zástupců. 

5)  OZ okresních kol v PS, Plamene a dorostu. 

6)  Výročí SDH. 

7)  Informace ze Shromáždění starostů OSH. 

8)  Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech, předložení a schválení směrnice provozu. 

9)  Různé + doplnění, návrh směrnice provozu služebního vozidla. 

10) Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Starosta OSH Trutnov Jan Černý přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Zapisovatelem 

byla navržena Tereza Pelcová, ověřovateli zápisu Julie Burdychová a Dana Čápová. 

 

2. Stálé body k jednání, viz plán práce a Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH 

ČMS. 

OR represe 

Vedoucí rady Petr Hepnar informoval o školení rozhodčích PS, které proběhne 6. 5. na stanici HZS 

v Trutnově. Školení je určeno pro stávající rozhodčí, kterým končí platnost z roku 2017. Podotknul, že 

počet aktivních rozhodčích klesá a je potřeba shánět nové. Dále informoval, že propozice na okresní 

kolo v PS se připravují a požádal o zvolení velitele soutěže Petra Čtvrtečku.  

Usnesení č. 2022/41 VV schvaluje navrženého Petra Čtvrtečku na okresní kolo PS v předloženém 

znění. 

Hlasování: PRO: 11 

                   ZDRŽEL SE: 1 



 

OR mládeže 

Vedoucí rady Julie Burdychová informovala o schůzce rady, která se konala 3. 5. 2022, stále pokračují 

soutěže v šedesátkování a vše se připravuje na okresní kolo hry Plamen (28.-29. 5. 2022 

v Havlovicích). Dále požádala o kalibraci přetlakových ventilů, u kterých během covidové pauzy 

propadl certifikát. Na soutěže je také potřeba zakoupit plně vybavený zdravotnický kufr (batoh). 

Usnesení č. 2022/42 VV schvaluje zakoupení plně vybaveného kufru v předloženém znění. 

Hlasování: PRO: 12 

Pavel Borůvka informoval, že po kontrole vysílaček zjistil 3 rozbité, proto se bude pro všechny 

používat výpůjční list a vždy se provede kontrola zapůjčeného materiálu. Také navrhl, aby se 

zapůjčovaly starší vysílačky (i na tábor) jako vzduchovky. 

Rada mládeže informuje, že na jejich schůze nedochází nikdo z Vrchlabska.  

 

OR prevence 

Vedoucí rady Petr Řehůřek informoval o přípravách POODM, které proběhne 13. 5. v 16 hod na HZS 

Trutnov. Dále požádal VV o finance na malé pohoštění jakožto poděkování směně HZS za využití jejich 

prostor.  Pracovnice kanceláře a Julie Burdychová se nabídli, že místo toho něco upečou.  

Předávání krajského kola POODM proběhne v Bílých Poličanech 20. 5. 2022 v 16:30. 

 

3. Stav účtu 30.4.2022 a stav účetnictví.      Pracovnice 

kanceláře seznámila přítomné se stavem účtu, který činí 289.179 Kč, s tím, že v něm jsou táborové 

příspěvky a také stále přichází příspěvky od obcí, stav pokladny je 101.306 Kč. 

Usnesení č. 2022/43: VV bere na vědomí stav účtu a pokladny OSH Trutnov. 

Hlasování: PRO: 12 

 

4. Informace k přípravě okresních kol soutěží a navržení zástupců.  

 Informace již zmíněny v bodě 2. 

 

5. OZ okresních kol v PS, Plamene a dorostu. 

OZ Dorostu a Plamene visí na stránkách OSH.  

Usnesení č. 2022/44: VV schvaluje obě OZ ve znění v jakém jsou vydané 

Hlasování: PRO 12 

 

 



 

6. Výročí SDH 

28.5.  130.let   Dolní Brusnice 

28.5.  110. let  Dubenec 

4.6.  130. let  Suchovršice 

25.6.  140. let  Vilantice 

2.7.  130. let  Libňatov 

27.8.  150.let   Malé Svatoňovice 

 

Usnesení č. 2022/45: VV bere na vědomí víše uvedené výročí SDH  

Hlasování: PRO: 12 

 

7. Informace ze Shromáždění starostů OSH.     Starosta OSH 

Jan Černý informoval, že se 9. dubna zúčastnil Shromáždění starostů v Přibyslavi. Zde byli 

informováni o zvýšení odvodů příspěvků do Prahy. Což znamená, že budeme muset na toto reagovat 

a také zvážit zvýšení příspěvků od SDH.  

Usnesení č. 2022/ 46: VV bere na vědomí tuto informaci a schvaluje zvážení zvýšení příspěvků 

Hlasování: PRO: 12 

 

 8. Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech, předložení a schválení směrnice 

provozu. 

Vedoucí LT Aleš Hejna informoval o přípravách letního tábora. Program se připravuje. Datum 

na stavbu stanů je stanoven na začátek července. Všechna potřebná ohlášení podá na 

příslušné úřady Aleš Hejna. Ve směrnici se upraví nově zvolená částka za letní tábor.  

Usnesení č. 2022/47: VV bere na vědomí výše podané informace 

Hlasování: PRO: 12 

 

9. Různé + doplnění, návrh směrnice provozu služebního vozidla. 

Pracovnice kanceláře všechny informovala, že paní Kubíčková vrátila celou požadovanou 

částku peněz, která činila 5 688 Kč.  

Náměstek Lukáš Petr přednesl statistiku okresního automobilu. (viz. příloha) K tomuto bodu 

proběhla velká diskuse, avšak bez konečného rozhodnutí, zda si auto ponechat či nikoli. Bod 

je odložen na další jednání VV. 



 

Starosta OSH Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast a poté jednání ukončil. 

 

Zapsala: Tereza Pelcová 

 

Ověřovatelé: Julie Burdychová      Dana Čápová 


