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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 6.9.2012 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1500 hod 
 
Přítomní:  členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, 

Jaroslav Jansa, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, Milan Moravec 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Jiří Orsák, Jiří Dufek, Bc. Vratislav Lánský, Bc. Václav Schreier 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
3. Čerpání rozpočtu – k 31.8.2012 + tábor + rozpočtová změna 
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence 
5. Různé 
6. Závěr 
 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné 
s programem jednání. Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu 
Jana Raticová a Jaroslav Jansa. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
     Kontrola zápisu ze dne 24.5.2012: 
K bodu 3 – návrh rozpočtové změny z minulého zápisu bude projednán dnes v bodu 3. 
K bodu 5 – jednání s A. Babišem – zůstalo bohužel bez odezvy, došlo ke změně ve funkci 
koordinátora, který s J. Burdychovou bohužel přestal jakkoliv komunikovat.  
Jinak bez připomínek.  
 
3. Čerpání rozpočtu – k 31.8.2012 + tábor + rozpočtová změna  
Rozpočet k 31.8.2012: 
příjmy  = 953 977,69 Kč 
výdaje  = 681 750,80 Kč 
průběžný hospodářský výsledek =   + 272 226,89 Kč 
Jelikož došlo k výrazným rozdílům v odhadované výši jednotlivých získaných dotací při 
sestavování rozpočtu na tento rok, byl vytvořen a členům VV předložen návrh na rozpočtovou 
změnu. V příjmech byly navýšeny zejména dotace z MŠMT, MV a KÚ Královéhradeckého 
kraje, ve výdajích byly tudíž navýšeny výdaje hrazené z těchto dotací.  
Návrh rozpočtové změny celkem: 
příjmy  = 1 013 643,- Kč 
výdaje  = 1 013 643,- Kč 
Předpokládaný hospodářský výsledek k 31.12.2012 =  0,- Kč, ovšem jedná se opět pouze o 
odhad. 
Návrh na rozpočtovou změnu byl schválen všemi hlasy.     
Rozpočet tábora k 31.8.2012:   
příjmy (příspěvky účastníků, dotace z KÚ, dotace z MŠMT) = 235 770,- Kč 
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výdaje (spotřeba materiálu, služby, dohody, pojištění + odhadovaný nájem a energie)  
= 235 847,- Kč 
Prozatímní hospodářský výsledek = + 77,- Kč. 
Zatím nepřišla faktura za nájem, spotřebované energie a pronájem ozvučení, v rozpočtu je 
počítáno s částkou loňskou, navýšenou o 5 %.  
Pro příští rok je potřeba buďto zajistit slevu na nájemném nebo uzavřít smlouvu o pronájmu 
požární nádrže a 17 ks stanů s podsadou, které obec Stárkov využívá i pro ostatní pořádané 
tábory, nejen pro náš. Zajistí Ji ří Orsák. 
Konečné čerpání rozpočtu proto bude předloženo na příštím jednání VV. 
Schváleno všemi hlasy. 
 
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová  
     V termínu 15. – 28.7.2012 se ve Stárkově uskutečnil letní tábor, v termínu 21.7. – 4.8.2012 
se v Malých Svatoňovicích pořádala Letní škola instruktorů. Obě akce byly úspěšné. Pro příští 
rok by se mělo zvážit zvýšení účastnického poplatku za letní tábor, jsme nejlevnější v okrese. 
     Školení vedoucích MH se uskuteční v sobotu 20.10.2012 v Radvanicích, letos poprvé bude 
pouze jednodenní. OZ školení bude sestaveno na jednání OOR mládeže dne 4.10.2012, poté 
bude všem vedoucím i s přihláškou zasláno.  
     Začátkem příštího roku bychom rádi uspořádali halovou soutěž v běhu na 60 m s 
překážkami. Vzhledem k tomu, že není v celém okrese možné sehnat dostatečně dlouhou 
halu, neschůdnější variantou bude místní zimní stadion, na kterém jsme ale limitováni 
termínem - soutěž může být uskutečněna až po roztátí ledu, tzn. v měsíci dubnu, nejpozději 
začátkem května, neboť potom už začínají okrskové a okresní soutěže. Konkrétní podmínky 
jsou momentálně v jednání s vedoucím zimního a fotbalového stadionu Mgr. Radkem 
Horákem, potupně je vypracováván rozpočet na tuto netradiční soutěž. O dalším vývoji 
plánované soutěže budou podány informace na příštím jednání VV. 
VV bere na vědomí.       
 
OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps  
    V sobotu 25.8.2012 se ve Strážkovicích uskutečnila soutěž O pohár rady velitelů OSH 
Trutnov, oproti loňskému roku, kdy přijela jen 2 družstva, se letošní soutěže zúčastnila 
družstva 4. Vyhrálo družstvo z SDH Trutnov - Horní Staré Město.     
Co se týče Poháru starosty OSH Trutnov, tak v současné době chybí do Poháru poslední 2 
soutěže - 8.9.2012 v Mladých Bukách a 6.10.2012 ve Strážkovicích. Všechny prozatím 
uskutečněné soutěže počítané do Poháru odpískali 2 rozhodčí - Ing. Jiří Šeps a Jana Raticová. 
V kategorii mužů je prozatím na 1. místě družstvo mužů z SDH Mladé Buky, v kategorii žen 
zatím není jediné družstvo, které by splňovalo podmínky Poháru (účast na okresním kole + 4 
nejlepší umístění z pohárových soutěží. Konečné pořadí celého Poháru bude vyhodnoceno na 
posledním letošním jednání rady velitelů, které je plánované na středu 10.10.2012 od 15 hod v 
kanceláři OSH Trutnov.  
 
OOR PREVENCE – Petr Řehůřek 
     Ve čtvrtek 28.6.2012 se na stanici HZS Trutnov uskutečnilo slavnostní předání odměn 
v soutěži POOD 2012 všem vyhodnoceným z našeho okresu . Za zvláštní práci – 
fotoprezentaci, pro kterou zatím nebyla vytvořena soutěžní kategorie, obdržel autor P. Kavan 
od SH MS mimořádnou odměnu v podobě knihy jako poděkování za svou práci. Slavnostní 
předání odměn pro klienty Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené plánujeme 
na konec září či začátek října, přesný datum dojedná M. Němečková. Přesné náklady na 
letošní ročník soutěže POOD budou předloženy na příštím jednání VV. 



3 

 

Školení preventistů se uskuteční 3.11.2012 na stanici HZS Trutnov, přesný časový program a 
náplň školení budou stanoveny na jednání rady prevence dne 25.9.2012.  
Z OSH Jičín bylo objednáno 1000 ks omalovánek v celkové výši 4 320,- Kč s tématikou 
soutěže POOD pro potřeby rady prevence jako propagační materiál.  
VV bere na vědomí. 
5. Různé 
Oslavy a výročí v roce 2012 
9.6.2012 - 125 let založení SDH Batňovice (spojeno s dnem obce)  
16.6.2012 - 120 let založení SDH Libňatov 
23.6.2012 -  130 let založení SDH Vilantice (spojeno se dnem obce) 
14.7.2012 - 100 let Českého sboru v Dubenci  
18.8.2012 - 140 let založení SDH Malé Svatoňovice (spojeno s dnem obce) 
8.9.2012 - 120 let založení SDH Suchovršice 
 
Návrhy na vyznamenání: 
SDH Havlovice – starosta SDH předložil návrhy na vyznamenání těsně před zahájením 
jednání VV. Tyto návrhy VV projednal a schválil všemi hlasy. Pokud budou po dodatečném 
prověření v evidenci shledány nějaké nedostatky, budou případné nesrovnalosti řešeny na 
příštím jednání VV. 
Na dnešní jednání byli mimo členy VV a OKRR přizváni i zbývající starostové okrsků. Blíží 
se období Výročních valných hromad, tudíž je potřeba se začít věnovat zhodnocení práce 
jednotlivých členů a funkcionářů sborů i okrsků.  
Upozornění - formulář návrhu na vyznamenání je jednostránkový dokument, tedy jedna 
oboustranná strana a je potřeba ho do kanceláře doručit včas, tzn.v případě vyznamenání, 
které uděluje OSH – týden před jednáním VV OSH (11.10., 8.11., 6.12.). Pokud budete 
někomu navrhovat vyznamenání, které uděluje KSH nebo SH ČMS, je potřeba tento návrh 
doručit do kanceláře OSH nejpozději do konce října, neboť VV KSH i VV SH ČMS zasedá 
do konce roku už pouze jednou. Pokud si SDH vede svou evidenci vyznamenání a liší se od 
údajů v centrální evidenci, tyto změny prosím zašlete na email nebo doručte do kanceláře.  Při 
navrhování vyznamenání respektujte pravidla a podmínky Statutu vyznamenání. 

Personální změna                                                                                                             
K 31.8.2012 skončila DPP paní Marcele a DPČ Monice, která se od 1.9.2012 vrací na plný 
pracovní úvazek. VV bere na vědomí.  

Webové stránky OSH Trutnov 
Ing. Jiří Šeps – webové stránky www.oshtu jsou momentálně stále předělávány. Nefungují 
odkazy, spoustu dokumentů nelze vůbec zobrazit. Takové stránky jsou sborům a členům 
k ničemu, proto navrhuje buď se vrátit ke stránkám původním, které byly dostačující, anebo je 
potřeba urgentně popohnat programátory. Do příštího jednání VV zajistí - M. Němečková 
VV bere na vědomí. 
 
Aktiv ZH - vedoucí krajského aktivu Vlastislav Košťálek ve stručnosti pohovořil o Okresním 
aktivu, který se uskutečnil v sobotu 26.5.2012 v rámci Dne hasičů ve Vrchlabí. Pro ZH byl 
zajištěn VIP stan s občerstvením, doprava byla organizována hromadně mikrobusem. Akce se 
zúčastnilo 17 Zasloužilých hasičů + jeden řidič. Náklady na akci byly celkem 4 541,- Kč.  
Ve čtvrtek 20.9.2012 se uskuteční Krajský Aktiv Zasloužilých hasičů Královéhradeckého 
kraje, tentokrát ho pořádá OSH Náchod, na programu je návštěva továrny VEBA a.s. a 
Broumovského kláštera. Tvorbu pozvánek + zajištění dopravy ZH z našeho okresu zajistí M. 
Němečková.  
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VV bere na vědomí.  
 
Jednotné stroje na OK a KK v příštích letech 
Několik měsíců se řeší otázka jednotných strojů na okresních kolech našeho okresu a 
krajském kole KHKR, protože některá družstva se těchto postupových kol nezúčastňují 
hlavně kvůli silnějším strojům ostatních družstev. Starosta Jiří Orsák by rád ještě do konce 
letošního roku pořídil 4 stroje - 2 klasické PS12 pro mladé hasiče a 2 totožné stoje pro 
kategorii dospělých. Otázkou však je, za kolik Kč se dají takové stroje pořídit, kolik bude stát 
počáteční úprava, další otázkou je, kde se budou stroje skladovat, kdo se o ně bude starat po 
stránce servisu, na kolik vyjdou opravy a provoz během následujících let a v neposlední řadě - 
jestli by tato jistě nemalá investice vůbec přitáhla na okresní kola více družstev. Po diskuzi k 
tomuto bodu jednotliví členové VV zjistí další možnosti a vyjádří se na příštím jednání 
VV. 
 
6. Závěr  
Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 16:30 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 11.10.2012 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatelé: Jana Raticová 
  
                      Jaroslav Jansa 


