Odpovědi na dotazy vznesené starostou SDH Malé Svatoňovice
na Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
konaného dne 25.6.2021.

1. Jaké instituce požádalo (případně požádá) OSH o dotace v roce 2021 a s jakým
výsledkem?
OSH se přihlásilo k čerpání vypsaných dotací od Královéhradeckého kraje, MV
prostřednictvím SHČMS, MŠMT prostřednictvím NSA. V současné době jsme
obdrželi od KHK dotaci na provoz OSH ve výši 92.500,-, což je o cca 50% méně než
v minulých letech, na tábor, sport, vzdělávání 60.000,-. Dále jsme obdrželi dotaci
od MV na provoz ( jednání odborných rad )ve výši 13.028,-, což je zhruba stejně jako
v minulých letech. Dotace od MŠMT zatím – sport 24.320,- což je o cca 45% méně
než v minulých letech, provoz 40.000,- což je o cca 42% méně než v minulých
letech, mzdy 14.900,- což je o cca 37% méně než v minulých letech, tábor 35.280,což je o cca 22% méně než v minulých letech. Všechny dotace, kromě dotací KHK
a MŠMT – sport, budou propláceny až po řádném vyúčtování. Kompletní seznam
dotací a jejich vyúčtování bude poté vyvěšen na stránkách OSH.
2. Jaké firmy OSH oslovilo (případně osloví) v roce 2021 o podporu (sponzorský dar)
a s jakým výsledkem?
VV do této doby nenavrhoval ani neprojednával návrh na oslovení jiných subjektů
v souvislosti s poskytnutím peněžních darů. Podařilo se, ale, díky pí Burdychové
získat respirátory a roušky z nadace REGIBASE.
3. Kdo konkrétně podal informaci o trendu změny vlastního podílu u dotací a kterých
dotačních oblastí se to týká?
Viz čl. 1. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že trend snižování výše poskytnutých
dotací se týká všech oblastí, kde OSH o dotaci požádalo.
4. Jak je možné, že naše organizace má úřední hodiny a od kdy se nazýváme úřadem?
Tato situace nastává na OSH každý rok. Je spojena zejména s se zajištěním
organizace a provozu LT, kde pracovnice kanceláře působí jako hospodářka
a administartivní pracovnice a také s čerpáním dovolené. Tato úprava je vedena
snahou soustředit návštěvy kanceláře do kratšího časového období, aby bylo
možno bez problémů vyhovět všem požadavkům. Možná mohlo být použito jiné
označení než úřední hodiny.
5. Kdo schválil či stanovil rozsah úředních hodin a proč v tomto rozmezí?
Tuto úpravu schválil starosta OSH s účinností od 1.6.2021 do 31.8.2021, viz čl. 4
6. Proč byla pracovnice kanceláře OSH Trutnov na homeoffice když má vlastní kancelář, kdo
o tom rozhodl a v jakém režimu byl tuto dobu provozován osobní automobil OSH?
V době platných protiepidemických opatření byl pouze upraven provoz kanceláře
v tom smyslu, aby nedocházelo k setkávání více lidí v kanceláři ( telefonické
sjednávání návštěv ). Provoz služebního vozidla se po celou dobu řídil „ Dohodou
o svěření služebního motorového vozidla do vlastní péče a hmotné odpovědnosti
za PHM“ uzavřené dne 31.1.2017 a podepsané starostou OSH Trutnov.

7. Proč nebyl připraven návrh na zvýšení členských přípravků na toto shromáždění OSH,
když se o tom uvažuje od ledna tohoto roku? Řádné podklady mohly být již připraveny.
Je pravda, že tato informace zazněla na jednání VV s tím, že musíme primárně
zajistit vlastní financování případně čerpaných dotací, protože OSH nemá žádnou
finanční rezervu pro tyto případy. Dále bylo řečeno, že bychom měli počítat s tím,
že objem dotací bude zřejmě výrazně snížen ( což se zatím potvrzuje ), ať už se
jedná o dotace na činnost mládeže ( největší podíl získaných dotací) nebo na
ostatní činnosti vč. zajištění provozu kanceláře OSH. Také je potřeba si uvědomit,
že od poslední úpravy výše čl. příspěvku došlo k výraznému nárůstu v cenách
nakupovaných služeb. Ano, bylo řečeno, že bude připraven materiál pro společnou
argumentaci na VVH okrsků, kde měla být tato informace teprve zveřejněna. Stalo
se, bohužel, že došlo ke zveřejnění této informace, ale bez vysvětlení, již asi za 10
dní po tomto jednání. Takže se všichni dozvěděli, že se bude „zdražovat“, ale nikdo
neřekl proč. Proto se tímto bodem bude zabývat Shromáždění představitelů SDH
na svém příštím jedníní.
8. Je na chod kanceláře OSH pro rok 2021 zajištěno dostatek finančních prostředků?
V současné chvíli je chod kanceláře zabezpečen.
9. Jaká opatření byla nastavena po obdržení zprávy z kontroly KKRR, nebo jaká opatření se
připravují?
V pořád ještě platné dohodě o užívání je ustanovení o tom že vozidlo bude parkovat
výhradně na adrese trvalého bydliště pracovnice kanceláře. Od března 2021
je zavedena kniha jízd, v současné době jízdy povoluje pouze starosta OSH, vozidlo
parkuje na vyhrazeném parkovacím místě, připravuje se nová směrnice pro provoz.
Takže k porušení nedošlo. Co se týká neoprávněného vyplácení odměn, žádné
se v letošním roce nevyplácely. Došlo pouze k navýšení základní mzdy a to
v souladu se ZP a Katalogem prací. Takže k žádnému neoprávněnému vyplácení
nedošlo.
10.Jakým způsobem je prováděna evidence ujetých kilometrů u vozidla OSH, jak je
kontrolována spotřeba PHM?
Od března 2021 je vedena kniha jízd, která je zároveň evidencí spotřeby PHM. Byl
předložen návrh na pořízení modulu GPS s el. knihou jízd. Dva návrhy GPS pevně
zabudovaná do vozidla nebo GPS přenosná. Zatím bez rozhodnutí.
11.Proč jsou podklady k hospodaření za uplynulý rok a rozpočet na rok letošní zcela
nedostatečné? Ze zaslaných dokumentů není možné rozklíčovat, co se pod danou
hodnotou skrývá.
Usnesení č.2021/43: VV OSHTU bere na vědomí informace o přípravách
Shromáždění představitelů SDH. Schvaluje návrhy pracovních komisí a také zaslání
pozvánek hostům, VV OSH schvaluje takto předložený plán příjmů a výdajů na rok
2021 a doporučuje ho takto předložit na Shromáždění představitelů SDH okresu
Trutnov. Hlasování: PRO: 13

12.Proč není účetnictví tábora mladých hasičů vedeno samostatně a proč není toto
hospodaření předkládáno v plném rozsahu?
Hospodaření LT je součástí účetnictví OSH, protože OSH je pořadatelem. Výdajové
doklady v účetnictví jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj
spojený s LT. Po doplnění všech dokladů byla předložena vedocím LT závěrečná
zpráva vč. hospodaření. Je členům VV k nahlédnutí. Pro letošní rok se, pro možnost
průběžné kontroly hospodaření LT, povede samostatný peněžní deník, který bude
přílohou závěrečné zprávy.
13.Proč nebyl na shromáždění představitelů pozván starosta KSH a proč nejsou zasloužilým
hasičům zasílány pozvánky?
Protinávrh: pozvat zástupce HVP a vedoucího odboru HZS. ( viz usnesení
č. 2021/43 ) Starosta KSH byl pozván osobně.
14.Podle jaké mzdové tabulky je vyplácena mzda pracovnici OSH, v jaké třídě je pracovnice
zařazena a kdo rozhodl o tom, že se bude platový výměr řídit tímto přepisem?
Pracovnice kanceláře má pracovní smlouvu na dobu neurčitou jako odborný
administrativní pracovník a účetní. Na základě této pracovní smlouvy a v souladu
s ustanoveními zejména NV č.222/2021 Sb.v pl. znění ( Nařízení vlády o katalogu
prací ve veřejných službách a správě ) a podle započítané praxe, je zařazena
do 8. platové třídy a 7. platového stupně. Základní plat je vypočítán v souladu
s NV č.341/2017 Sb. v pl. znění §2, písm h, §5, příloha č.1 ( Nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ). Obecně
se pracovní poměr a věci související řídí ustanoveními Zák. č. 262/2006 Sb. v pl.
znění ( zákoník práce ).

