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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 10.1.2013 

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

Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, Petr Řehůřek,  
 Bc. Václav Schreier 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Milan Moravec, Vlastislav Košťálek 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Zdeněk Pelc, Jana Raticová 
 
Program: 
  1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
  2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
  3) Čerpání rozpočtu k 31.12.2012 
  4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, revizní rady 
  5) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 
  6) Zprávy z vyšších orgánů 
  7) Různé 
  8) Závěr 
 
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Bc. Vratislav Lánský a Lenka 
Máslová.  
Schváleno všemi hlasy. 
 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 
     Kontrola zápisu ze dne 6.12.2012 – bez připomínek. 
 
3) Čerpání rozpočtu k 31.10.2012  
Náklady  1.069.897,90 Kč 
Výnosy  1.049.754,78 Kč 
Průběžný výsledek hospodaření       + 20.143,12  Kč 
Výsledek hospodaření není konečný, neboť v měsíci lednu ještě budeme hradit faktury za internet a 
telefon za prosinec 2012, fakturu za náklady na tisk a kopie za poslední kvartál roku 2012, a bude 
účetně vyrovnán rozdíl skladu hasičského zboží.  
Pár dní pře Vánocemi jsme obdrželi mimořádnou dotaci z MŠMT, byla z toho pořízena požární nádrž, 
plechová garáž na stadion do Úpice, ve kterém budou uskladněny překážka pro MH, a notebook pro 
radu mládeže.  
Mimo to byly spočítány a vyplaceny odměny okrskům za rok 2012 v celkové výši 11.252,- Kč. 
VV bere na vědomí. 
 
4) Zprávy z jednání jednotlivých rad 
OR mládeže – Julie Burdychová: 
     Je potřeba stanovit vhodný termín pro uskutečnění KK dorostu. Bylo by možné ho uskutečnit 
v neděli po OK v PS a dorostu v Trutnově na stadionu, je však potřeba zjistit, zda je v tento termín 
stadion volný – zajistí M. Němečková. 
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OR velitelů – Ing. Jiří Šeps: 
     Termín KK v PS se posunul z 29.6.2013 na 22.6.2013, uskuteční se ve Svitavách společně 
s Pardubickým krajem,          
     19.12.2012 se v Čisté v Krkonoších uskutečnilo přezkoušení odbornosti Hasič III, do získání této 
odbornosti se celkově zapojil se pouze okrsek 1, 2 a 8.   
     Byl sestaven Kalendář soutěží okresu Trutnov, je zveřejněn na našich webových stránkách a bude 
průběžně aktualizován po jakýchkoliv změnách. 
     Soutěž O pohár rady velitelů OSH Trutnov se letos pravděpodobně uskuteční 13.7.2013 
v Bernarticích u příležitosti výročí 140 let založení SDH Bernartice, na svém březnovém jednání o 
tom rozhodne rada velitelů. 
  
OR prevence – Petr Řehůřek: 
Materiály k letošnímu ročníku soutěže POOD byly rozeslány meilem na SDH a všechny dostupné 
meily školkám a školám okresu Trutnov + Stacionáři v Trutnově.  
První jednání rady prevence v letošním roce se uskuteční v úterý 12.2.2013 od 15 hodin v kanceláři 
OSH Trutnov.  
 
5) Zabezpečení zástupců na VVH SDH a okrsků 
Byli delegováni zástupci VV OSH na VVH SDH a okrsků – viz přehled na www.oshtu.cz v sekci 
Aktuality. 
 
6) Zprávy z vyšších orgánů 
Jiří Orsák – 24.1.2013 se uskuteční první jednání VV SH ČMS v tomto roce, na kterém bude schválen 
Plán práce vedení SH ČMS. Předběžné termíny dalších jednání jsou: 21.3., 19.4., 13.6., 19.9., 18.10. a 
21.11.. Pokud budou SDH v letošním roce navrhovat členy na některé z vyznamenání udělované SH 
ČMS, měly by ho řádně vyplněné doručit do kanceláře s dostatečným časovým předstihem, aby to 
stihl projednat OSH i KSH.  
 
7) Různé 
40. výročí hry Plamen 
Jiří Orsák – všichni členové, kteří byli navrženi, aby obdrželi Pamětní list a odznak ke 40. výročí hry 
Plamen, budou přizváni na dubnové Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, kde jim budou 
pamětní materiály slavnostně předány. 
 
Zpravodaj OSHTU 
Jiří Orsák – do konce roku měli všichni členové VV zaslat příspěvek do Zpravodaje OSH za rok 2012, 
učinil tak pouze Ing. Jiří Šeps za radu velitelů a Vlastislav Košťálek za Aktiv ZH. 
    
Výše členského příspěvku OSHTU 
Na našem webu www.oshtu.cz v sekci Připomínky, diskuze vznesl Ladislav Jírů z SDH Dolní Branná 
dotaz, jak se rozdělují členské příspěvky, které členové odevzdávají na OSH. Jaké procento z částky 
zůstává na okrese a jaké jde na kraj, případně do Prahy na ústředí. Jejich členy zajímá, proč 
odevzdávají v našem okrese 2 x více peněz než např. v sousedním okrese Semily. 
Odpověď – Jiří Orsák:  Z částky 100,- Kč, která je za 1 člena SH ČMS odváděna na OSH Trutnov, je 
20 % odesíláno na ústředí, 10 % je odesíláno na KSH Královéhradeckého kraje a 70 % je 
ponecháváno na okrese. Je z nich hrazen provoz kanceláře a veškeré soutěže, školení a akce pořádané 
OSH, MTZ a mzdy. OSH Semily vybírá čl. příspěvek ve výši 60- Kč za dospělého a 50,- Kč za MH. 
Je to jedna z nejnižších – ne-li nejnižší částka v ČR. Takto nízký čl. příspěvek si mohou dovolit díky 
tomu, že mají oproti našemu okresu více než dvojnásobný počet členů – přes 7 tis. 
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Kalendář ostatních akcí: 
  1.6.2013 - výročí 140 let založení SDH + den IZS v Horním Maršově 
15.6.2013 – výročí 100 let založení SDH Kvíčala 
13.7.2013 – výročí 140 let založení SDH Bernartice 
31.8.2013 – výročí 120 let založení SDH Vrchlabí 3 
 
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 
Na původně naplánovaný termín Shromáždění 5.4.2013 stanovilo ústředí SH ČMS školení hospodářů 
a účetních OSH a KSH celé ČR, proto se Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov přesouvá na 
12.4.2013. 
 
8) Závěr 
     Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:00 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční ve středu 13.2.2013 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatelé: Bc. Vratislav Lánský 
  
                      Lenka Máslová 


