
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 9.2.2017 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová 

 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 1/2017 

4) Výsledky roku 2016 - statistika 

5) Vyhodnocení průběhu VVH SDH – připomínky 

6) Informace o VVH okrsků 

7) Oslavy a výročí založení SDH v roce 2017 

8) Různé 

9) 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 Ing. Jiří Šeps. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/11: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 12.1.2017 vznikly tyto úkoly: OORM doložila plán práce na rok 2017. Dne 

16.1.2017 byl odeslán doporučený dopis do ADH Kohoutov, do dnešního dne bohužel nikdo 

nereagoval. 

Usnesení č.2017/12: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za leden 2017 

V měsíci prosinci nebyly hrazeny výdaje za nájem, energie, mzdy – tyto byly hrazeny již v měsíci 

prosinec. Byla uhrazena faktura za telefon. Další výdaje výdaje: 

- 90.000 Kč – 2. záloha na osobní automobil 

- 2.450 Kč – laminovací folie na nové průkazky 

- 9.000 Kč – příspěvky členům VV na provoz mobilních telefonů 

Stav bankovního účtu k 31.12.2016 byl: 223.886,25 Kč. Stav pokladny k 31.1.2017 byl: 116.789 

Kč. 

Usnesení č.2017/13: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 1/2017. 

 

 

4) Výsledky roku 2016 - statistika 

Okres Trutnov má k 1.1.2017 celkem 75 SDH. 



 

Členské příspěvky: 

do konce měsíce ledna zaplatilo 62 SDH (loni to bylo 65, předloni 68) 

v měsíci únoru, což je po termínu 6 SDH (loni 5, předloni 4) 

k dnešnímu dni nezaplatilo 7 SDH (loni 8, předloni 6) – SDH Dolní Lánov, Dubenec, 

Kohoutov, Město Špindlerův Mlýn, Svoboda nad Úpou, Verdek, Zlatá Olešnice. 

Zpráva z VVH SDH: 

v termínu do 31.1.2016 odevzdalo 58 SDH (loni 58, předloni 65) 

v měsíci únoru, což je po termínu odevzdalo 4 SDH 

doposud neodevzdalo 13 SDH (loni 20, předloni 9) 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2016 

v řádném termínu do 31.1.2016 odevzdalo 59 SDH (loni 66, předloni 65) 

v měsíci únoru 4 SDH 

doposud neodevzdalo 12 SDH (loni 12, předloni 9) 

Usnesení č.2017/14: VV OSHTU bere na vědomí o výsledcích za rok 2016. 

 

5) Vyhodnocení průběhu VVH SDH – připomínky 

SDH Malé Svatoňovice 

 OSH neinformuje dostatečně včas o úpravách a změnách v materiálech organizace (např. 

směrnice požárního sportu), či není vedení SDH včas informováno o nových záležitostech 

domluvených na VV OSH. 

 OSH nereaguje včas na legislativní změny dotýkající se přímo všech SDH (např. EET) 

Odpověď: Veškeré informace jsou k nalezení na int. stránkách www.oshtu.cz nebo případně na 

www.dh.cz. 

 

SDH Prosečné 

 Žádáme o vydání kalendáře povinností pro občany ohledně komínů a kamen, prohlídky, 

revize, kontroly 

Odpověď: Tyto informace nenáleží do povinností OSH Trutnov, ale zajistíme a zveřejníme na 

www.oshtu.cz. 

 

SDH Klášterská Lhota 

 Na stránkách OSH není řadu let přehled o platnosti odborností – velitel, strojník, preventista 

Odpověď: Tyto informace spadají do kompetence HZS Trutnov. Proběhne jednání o aktualizaci 

těchto seznamů. 

 

SDH Pilníkov 

 Dotace na CAS pro JPO V – alespoň rekonstrukce 

Odpověď: Žádosti o tyto dotace musí podávat zřizovatel jednotky, tedy město Pilníkov. 

Doporučujeme jednat se zástupci města. 

 

SDH Bílé Poličany 

 Zvýšit odbornost – způsobilost členů jednotky – zajistit školení 

Odpověď: Tato školení zajišťuje ÚHŠ Bílé Poličany. 

 

Usnesení č.2017/15: VV OSHTU bere na vědomí informace o připomínkách z VVH SDH. 

 

6) Informace o VVH okrsků 

Rozdělení zástupců VV na VVH okrsků naleznete na www.oshtu.cz. 

http://www.oshtu.cz/
http://www.oshtu.cz/


Usnesení č.2017/16: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců na VVH 

okrsků. 

 

7) Oslavy výročí založení SDH v roce 2017 

Malé Svatoňovice – 145 let (termín ještě není znám), Dolní Kalná – 140 let (23.9.2017), Vlčice 

– 140 let (24.6.2017), Jívka 1 – 140 let, Chvaleč – 140 let, Kuks – 140 let, Batňovice – 130 let, 

Dolní Brusnice – 125 let, Libňatov – 125 let, Suchovršice – 125 let, Petrovice – 120 let, 

Dubenec – 105 let. 

Usnesení č.2017/17: VV OSHTU bere na vědomí informace o výročích SDH okresu Trutnov. 

 

8) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2017/18: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Zakoupení nového automobilu 

Dne 27.1.2017 byl vyzvednut osobní automobil Hyundai I30. 

Usnesení č.2017/19: VV OSHTU bere na vědomí informace o pořízení nového osobního 

automobilu. 

 

Závěr 

Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 17:00 hod. 

Příští jednání se uskuteční 9.3.2017 od 16 hod. v kanceláři OSH. 

 

 

  

 

 

 Předsedající: Jiří Orsák    …………………………………… 

  

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

 

 Ověřovatel: Ing. Jiří Šeps    …………………………………… 


