
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 14.1.2016 

v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 16 hod. 
 
Přítomní: 
Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová (2), František 

Podolník (9), Jiří Dufek (6), ,Bc. Lánský Vratislav (8), Lenka Máslová (7), Jana 
Raticová (5), 

Vedoucí ZH: Vlastislav Košťálek 
Ostatní:   Stanislava Kubíčková 
Omluveni: Jaroslav Jansa (3), Beran Jiří (4), Řehůřek Petr, Bc. Schreier Václav (1), 

Moravec Milan 
 
 
Program: 

1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
2) Kontrola zápisu z minulého jednání  
3) Čerpání rozpočtu za 12/2015 
4) Čerpání rozpočtu za rok 2015 
5)  Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad  
6)  Kalendář soutěží a jiných akcí na rok 2016 
7) Informace o průběhu inventarizace 
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 Jiří Orsák přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Miloslav Bárta. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č.2016/01: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 
jednání. 

 
2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Usnesení č. 2015/91 – Byla zakoupena nová Multifunkční tiskárna OKI MC562dnw. 
Usnesení č. 2015/92 – Byl zakoupen nový digitální fotoaparát NIKON D3200. 
Byl zakoupen nový sportovní žebřík z navýšené dotace MŠMT. 
Usnesení č. 2015/93 – Probíhá jednání na KÚ, žádost musí být podána nejpozději do 31.1.2016. 
Usnesení č.2016/02: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 
jednání. 

 
 
3) Čerpání rozpočtu za prosinec 2015 

Kromě běžných nákladů na nájem, telefon, internet a mzdu byly v měsíci prosinec vyúčtovány a 
budou proplaceny příspěvky okrskům. Byl zakoupen nový digitální fotoaparát NIKON D3200 
s příslušenstvím v hodnotě 14.897 Kč z dotace MŠMT. Byla zakoupena nová barevná laserová 
multifunkční tiskárna OKI z dotace KÚ. Dále byl zakoupen nový sportovní žebřík zn. 



Hakenleiter s titanovým hákem z dotace MŠMT v hodnotě 29.887 Kč (termín dodání konec 
ledna nejpozději polovina února). Na základě jednání nám byl navýšen dotační titul na provoz a 
MTZ OSH z MŠMT z částky 86.100 Kč na 109.100 Kč. 
Usnesení č.2016/03: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 12/2015. 
 

4) Čerpání rozpočtu za rok 2015 
Prozatím nám vychází rozpočet hospodaření kanceláře OSH v kladných číslech a to cca 53 tis., 
ale ještě není uzavřené účetnictví. Co se týká rozpočtu na rok 2016 dojde k menším změnám 
z důvodu změn v čerpání dotací z KÚ a to takovým, že musíme vyúčtovat 10% vlastních 
nákladů k této dotaci.  
Usnesení č.2016/04: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za rok 2015. 
 

 
5) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

OOR mládeže – Julie Burdychová 
V měsíci prosinec neproběhlo zasedání rady mládeže. První zasedání bude 2.2.2016. Co se týká 
termínu školení VM a rozhodčích zůstává stejný a to 26. - 27.3.2016, místo konání Hotel Prom 
Svoboda nad Úpou. Další školení již bude probíhat v Bílých Poličanech.  
 
OOR velitelů – Ing. Jiří Šeps 
Je potřeba vybrat 6 soutěží do Poháru starosty OSH. Žádám tímto delegáty VVH ohledně 
jednání na VVH SDH. 
 
OOR prevence 
Soutěž POOD právě probíhá.  
 
Zasloužilí hasiči – Vlastislav Košťálek 
Zasloužilí hasiči děkují za projevy gratulací k jejich významným jubileím. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2016/05: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rad mládeže, velitelů a prevence. 

 
 
6) Schválení kalendáře soutěží na rok 2016 

VV OSHTU jednomyslně schvaluje kalendář soutěží tak jak je navržen. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č.2016/06: VV OSHTU schvaluje navržený kalendář soutěží na rok 2016. 
 

7) Informace o průběhu inventarizace 
V měsíci prosinci proběhla inventarizace na stadionu Úpice a Trutnov. Zde bylo vše v pořádku. 
Inventarizace v kanceláři proběhne dne 27.1.2016. 
Hlasování: jednomyslně schváleno. 
Usnesení č.2016/07: VV OSHTU bere na vědomí zprávu o průběhu inventarizace. 
 

 
8) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

Rozdělení zástupců VV na VVH SDH a okrsků najdete na www.oshtu.cz.   
Usnesení č.2016/08: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH 
SDH a okrsků. 

 



9) Různé 
Příspěvek na používání mobilního telefonu. 
Dnes byl vyplacen všem přítomným členům příspěvek na mobilní telefon na rok 2016. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2016/09: VV OSHTU bere na vědomí informace o vyplacení ročního příspěvku na 
mobilní telefon. 
 
Shromáždění představitelů SDH – J. Orsák 
Na Shromáždění představitelů SDH, které proběhne dne 18.3.2016 na MěÚ v Trutnově prosím, 
aby všechny sbory, které mají historické prapory je přivezli. Žádám starosty okrsků o předání 
informace do sborů. Nejpozději do 16.3.32016 sbory nahlásí do kanceláře OSH, zda ho 
přivezou. 
Usnesení č.2016/10: VV OSHTU bere na vědomí informace o Shromáždění SDH. 
 
Žádosti o vyznamenání 
Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2016/11: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 
Ocenění členům jednotek 
Veškeré obce budou obeznámeny o možnosti udělení medaile k ocenění členům jednotek. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
Usnesení č.2016/12: VV OSHTU bere na vědomí informaci o možnosti ocenění členů jednotek. 

 
11) Závěr 

Orsák Jiří  poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání 17:30 hod. 
Příští jednání se uskuteční 11.2.2016 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta OSH a 
náměstci. 

 
  
 Předsedající: Jiří Orsák    …………………………………… 
  
 Zapisovatel: Stanislava Kubíčková   …………………………………… 
 
 Ověřovatel: Miloslav Bárta   …………………………………… 
 
 
 


