
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 12.10.2017 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Julie Burdychová (2), Jaroslav Jansa (3), Jana 

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

František Podolník (9), Milan Moravec, Řehůřek P.  

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Jiří Orsák, Bc. Schreier Václav (1), Beran Jiří (4), Vlastislav Košťálek 

 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 9 / 2017 

4) Příprava Shromáždění představitelů SDH – program, předsedající, zapisovatel, ověřovatelé 

zápisu, členové návrhové a mandátové komise, prezence 

5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků 

6) Informace o průběhu ZPV a o průběhu školení vedoucích MH 

7) Vyhodnocení soutěže O pohár starosty OSH 2017 

8) Kalendář soutěží a jiných akcí 

9) Různé 

10) Závěr 

 

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

Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps přivítal všechny přítomné a seznámil je 

s programem jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem 

zápisu Petr Řehůřek. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/55: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z předchozích jednání nám nevznikly žádné úkoly. 

Usnesení č.2017/56: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za září 2017 

V měsíci září byly kromě běžných měsíčních nákladů uhrazeny tyto výdaje: 

- 20.832 Kč – nákup hasičského zboží – vyznamenání 

- 4.616 Kč – HZ – polokošile 

- 4.670 Kč – box na vzduchovky 

- 5.330 Kč – oprava překážky domečku + latě na vodní příkop 

- 703 Kč – dárkový balíček – p. Koštálek 



- 3.212 Kč – výdaje spojené s OK ZPV 

- 5.354 Kč – sportovní trofeje + medaile – OK ZPV 

Stav bankovních účtu k 30.9.2017 byl: 74.474,76 Kč 

Stav pokladny k 30.9.2017 byl: 30.627 Kč 

 

Usnesení č.2017/57: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 9 / 2017. 

 

4) Příprava Shromáždění představitelů SDH – program, předsedající, zapisovatel, 

ověřovatelé zápisu, členové návrhové a mandátové komise, prezence 

Předsedající – Miloslav Bárta, Zapisovatelka – Julie Burdychová, ověřovatelé zápisu – Jaroslav 

Jansa a Bc. Vratislav Lánský, Návrhová komise: předseda - Bc. Václav Schreier, členové - 

František Podolník + 1 člen bude zvolen na místě, mandátová komise: předseda – Jiří Chrtek, 

členové – Stanislava Kubíčková + Lenka Máslová, Prezence: Stanislava Kubíčková + Lenka 

Máslová. Z důvodu rezignace p. Vlastimila Košťálka zde proběhne také zvolení nového 

vedoucích okresního Aktivu ZH – Výkonný výbor navrhuje na tento post p. Františka 

Podolníka. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2017/58: VV OSHTU bere na vědomí informace z přípravy Shromáždění 

představitelů SDH a souhlasí s návrhem nového vedoucího Aktivu ZH. 

 

5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků 

VVH SDH by měly proběhnout ve dnech 15.11.2017 31.1.2018 a od 1.2.2018 – 28.2.2018 

VVH okrsků. Je potřeba včas nahlásit termíny konání těchto VVH z důvodu jmenování 

delegátů VV OSH Trutnov. 

Usnesení č.2017/59: VV OSHTU bere na vědomí informace o OZ výročních valných hromad 

SDH a okrsků. 

 

 

6) Zprávy z jednání odborných rad: 

 

OORM – Julie Burdychová 

Informace o průběhu ZPV a o průběhu školení vedoucích MH 

ZPV se uskutečnilo ve dnech 23. – 24.9. v Havlovicích – naprostá spokojenost s přípravou a 

zázemím – žádám VV o udělení ČU OSH pro SDH Havlovice – předání na Shromáždění 

představitelů SDH. 

Dne 4.11.2017 proběhne jednodenní školení vedoucích MH v Borovnici.  

Dne 2.12.2017 proběhnou v Přibyslavi oslavy 45. výročí založení hry Plamen, za okres Trutnov 

je pozván František Podolník a pí. Marie Brádlerová. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/60: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORM a souhlasí 

s udělením ČU OSH pro SDH Havlovice. 

 

OORR – Ing. Jiří Šeps 

Vyhodnocení soutěže O pohár starosty OSH 2017 

V letošním roce se zúčastnilo celkem 25 družstev mužů z 23 SDH podmínku splnilo 5 

družstev: 1. místo – Třebihošť A (4 body), 2. místo – Bílé Poličany (8 bodů), 3. místo – 

Havlovice (11 bodů), 4. – 5. místo Trutnov HSM a Třebihošť (16 bodů); 13 družstev žen z 12 

SDH, podmínku splnila 3 družstva: 1. místo – Bílé Poličany A (4 body), 2. místo – Bílé 

Poličany B (10 bodů), 3. místo – Třebihošť (11 bodů). Tímto žádám výkonný výbor o schválení 

vyplacení finančních odměn, dle již zavedeného klíče. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 



Usnesení č.2017/61: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu soutěže O pohár starosty 

OSH pro rok 2017 a souhlasí s vyplacením odměn na bankovní účty jednotlivých SDH. 

 

OORP – Petr Řehůřek 

Dne 14.9. proběhne školení RPVČ na HZS Trutnov od 8.30h. 

P. Řehůřek žádá o dočasné uvolnění z funkce vedoucího OORP z osobních důvodů – max. po 

dobu 1 roku, zástupcem je jmenován p. Švanda. Dále OORP bere na vědomí žádost p. Jitky 

Paťavové o ukončení své činnosti v této radě a souhlasí. 

OORP žádá VV o schválení rozpočtu na rok 2018 ve výši max. 20.000 Kč, rádi bychom zařídili 

výrobu propagačního materiálu pro potřeby prevence. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/62: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání OORP a souhlasí 

s dočasném uvolněním p. Řehůřka z funkce vedoucího OORP. VV OSHTU souhlasí s výší 

rozpočtu pro rok 2018. 

 

 

8) Kalendář soutěží a jiných akcí 

Je potřeba upozornit všechny SDH na termín nahlášení veškerých akcí, nejenom soutěží pro rok 

2018 a to nejpozději do 30.11.2017. 

Usnesení č.2017/63: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravě kalendáře soutěží a 

jiných akcí pro rok 2018. 

 

 

9) Různé 

Dotaz: Jaroslav Jansa – okrsek č. 3 – Proč se nedostavil žádný zástupce OSH na oslavy založení 

SDH Batňovice. 

Odpověď: Ing. Jiří Šeps – Bohužel do kanceláře OSH nebylo doručeno žádné upozornění na 

konání těchto oslav. V opačném případě by se samozřejmě zástupce OSH dostavil. 

Usnesení č.2017/64: VV OSHTU bere na vědomí připomínku z SDH Batňovice. 

 

Aktiv ZH – František Podolník 

Žádáme výkonný výbor o udělení ČU OSH za uspořádání okresního Aktivu ZH a to pro 

Lanovou dráhu Sněžka, Luční Boudu a pro SDH Velká Úpa. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/65: VV OSHTU schvaluje udělení ČU OSH. 

 

Udělení titulu Zasloužilý hasič 

Dne 9.11.2017 v Přibyslavi proběhne předání titulu Zasloužilý hasič p. Josefu Brádlerovi 

z SDH Dolní Kalná.  

Usnesení č.2017/66: VV OSHTU bere na vědomí informace o předání titulu Zasloužilý hasič. 

 

Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi 

Dne 28.10.2017 proběhne Shromáždění starostů OSH ČMS v Přibyslavi.  

Usnesení č.2017/67: VV OSHTU bere na vědomí informace o Shromáždění starostů OSH. 

 

Univerzita Dobrovolného hasiče 

Začíná nový ročník Univerzity DH, veškeré dokumenty jsou ke stažení na stránkách 

www.oshtu.cz. V případě zájmu je potřeba zaslat přihlášku co nejdříve do ÚHŠ Bílé Poličany.   

Usnesení č.2017/68: VV OSHTU bere na vědomí informace o Univerzitě DH. 

 

 

http://www.oshtu.cz/


Školení nových rozhodčích TFA 

Ve dnech 2. – 3.12.2017 proběhne školení rozhodčích TFA v Bílých Poličanech,  

Usnesení č.2017/69: VV OSHTU bere na vědomí informace o konání školení rozhodčích TFA. 

 

Vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání, pokud splňují podmínky udělení dle platného Statutu jsou 

schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2017/70: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

Žádost z jednání krajského výkonného výboru KSH KHK 

VV KSH KHK žádá VV OSHTU o schválení revokování rozhodnutí ohledně konání veškerých 

krajských kol soutěží na stadionu HZS v Hradci Králové. 

Hlasování: jednomyslně neschváleno. 

Usnesení č.2017/71: VV OSHTU neschvaluje revokování rozhodnutí VV KSH KHK. 

 

 

 

12) Závěr 

Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 9.11.2017 od 16 hod. v kanceláři OSH ve složení starosta a 

náměstci. 

 

 

  

 

 

 Předsedající: Ing. Jiří Šeps    …………………………………… 

  

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

 

 Ověřovatel: Petr Řehůřek    …………………………………… 


