ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 11. 11. 2021
V KANCELÁŘI OSH TRUTNOV
Začátek: 16:00 hod.
Přítomní:
Členové: Černý Jan, Burdychová Julie (2), Borůvka Pavel (3), Čtvrtečka Petr (5), Dufek Jiří (6),
Čápová Dana (7), Lánský Vratislav (8), Podolník František (9), Hepnar Petr
Ostatní: Volšičková Anna
Omluveni: Schreier Václav, Řehůřek Petr, Beran Jiří
Neomluveni: Miloslav Bárta
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu z minulého jednání
Kalendář soutěží a jiných akcí na 2022
Příprava plánu práce VV na 2022
Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Zhodnocení preventivně výchovné činnosti v rámci OSH
Různé
Závěr

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Trutnov Jan Černý přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání. Zapisovatelkou byla navržena Anna Volšičková, ověřovatelé zápisu Petr
Čtvrtečka, Petr Hepnar. Jan Černý navrhl nahrávání jednání pro potřeby vytvoření zápisu.
Usnesení č. 2021/77: VV OSH TU schvaluje program jednání.
Hlasování: PRO 9
Usnesení č. 2021/78: VV OSH TU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a nahrávání
jednání VV OSH TU.
Hlasování: PRO 9
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu z minulého jednání – přečtení programu z jednání 18. 10. 2021.
Na toto jednání byla přizvána pracovnice kanceláře KSH Anna Volšičková se starostou
Ivanem Krausem, kde byla přislíbena výpomoc OSH Trutnov. Dle dohody je kancelář
otevřena každou středu od 8:00 – 16:00 hodin.
Pavel Borůvka vypracoval výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice kanceláře OSH
Trutnov, které bylo zveřejněno na webových stránkách a úřadu práce.

Předání výpovědi paní Stanislavě Kubíčkové, která byla zaslána doporučeně na adresu
bydliště.
Pracovnice kanceláře KSH KHK zaslala paní Kubíčkové výplatu za měsíc září ve schválené
výši.
Předání kanceláře, kde pan Bárta potvrdil, že základní věci jsou předané a poté bude dán
termín, kde bude přítomen VV OSH Trutnov a předá se kompletní kancelář.
Julie Burdychová zajistila pozvánky na Shromáždění představitelů a společně s Annou
Volšičkovou je rozeslaly Zasloužilým hasičům a do sborů. Bárta oznámil změnu
v mandátové komisi, kde nebude Kubíčková. Julie Burdychová navrhla Mirku
Zubričanovou.
Rozpočet pro rok 2022 nemůže být schváleno, tudíž musí OSH Trutnov nadále být
v rozpočtovém provizorium.
Usnesení č. 2021/79: VV OSH TU bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání
Hlasování: PRO 9

3. Kalendář soutěží a jiných akcí na 2022
Jan Černý se informoval, zda jsou podklady na webových stránkách. Od ostatních
přítomných členů byla informace, že zastupující pracovnice neměla doposud přístup
k webovým stránkám. Tento přístup byl předán v úterý 9. 11. 2021.
Jan Černý navrhl tento bod přesunout na příští jednání.
Julie Burdychová informovala, že už se musíme řídit datumy Krajských kol a stanovit
Okresní kolo. Dále informovala, že v roce 2022 je KSH Královéhradeckého kraje
pořadatelem MČR Hry Plamen (25. 6. 2022). Dne 4. 6. 2022 se bude konat Okresní kolo
Požárního sportu a Okresní kolo Hry Plamen 28. – 29. 5. 2022. Dále Krajské kolo Hry
Plamen se uskuteční v Dobrušce dne 11. 6. 2021 a o týden později 18. 6. 2021 KK
Požárního sportu.
Jiří Dufek doplnil, aby se tyto termíny zveřejnily na webové stránky a zdůraznilo se, aby
SDH se pokusily uskutečnit své soutěže v jiný termín, než jsou postupové.
Pavel Borůvka upozornil o informování SDH, aby zaslaly do 28. 11. 2021 termíny
sportovních soutěží pořádanými jednotlivými SDH.
Usnesení č. 2021/80: VV OSH TU odkládá na příští jednání kalendář soutěží 2022,který
následně bude vyvěšen na webových stránkách.
Hlasování: PRO 9

4. Příprava plánu práce VV na 2022
Jan Černý navrhl četnost jaká byla, akorát by upravil čtvrtky dle aktuálního data
v roce 2022. Dále navrhl, aby se vždy scházel celý kompletní VV. Tento plán práce připraví
Dana Čápová.
Usnesení č. 2021/81: VV OSH TU ukládá člence VV Daně Čápové přípravu programu práce
na rok 2022.
Hlasování: PRO 9
5. Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků
Členové VV OSH TU se shodli, že každý člen se bude účastnit VVH SDH ve svém okrsku.
Z VVH SDH by měli vzejít kandidáti na starostu OSH Trutnov, náměstka starosty OSH
Trutnov a kompletní okresní kontrolní a revizní radu.
František Podolník navrhl, možnost dovolení člena z okrsku č. 2, dle toho, jaké budou
návrhy. Julie Burdychová navrhla oproti tomuto, aby navrhli ještě jednoho zástupce do VV
OSH Trutnov z rady mládeže.
Jan Černý se zmínil o „klíči“ na počet delegátu. Tázal se, zda tohoto klíče se budeme nadále
držet nebo nikoli (1:50, máme tu 74 sborů) a navrhl, že za každý sbor by byl pouze jeden
delegát, protože pak jsou výsledky zkreslené.
Vratislav Lánský oponoval, že u nich v okrsku tento návrh pravděpodobně neprojde, ale
zkusí to navrhnout. Dana Čápová konstatovala, že stejný problém bude na okrsku č. 7.
Členové VV se dohodli dle stanov, že se nemusí svolávat Shromáždění delegátů, ale volby
mohou proběhnout na jarním Shromáždění představitelů.
Petr Čtvrtečka navrhl, aby se tyto informace ověřily a pak dle toho se tomu přizpůsobit.
Jan Černý požádá starostu KSH KHK Ivana Krause o pomoc, jak správně postupovat při
doplňujících volbách. Pokud starosta KSH KHK nebude vědět, postoupí tento dotaz na
Ústředí.
Jan Černý informoval o konání Shromáždění delegátů OSH 7.12.2021 v Bílých Poličanech.
Delegáti na toto Shromáždění se měli navrhnout na Shromáždění představitelů SDH.
Vratislav Lánský navrhl, aby se tohoto Shromáždění zúčastnil František Podolník, Julie
Burdychová a Jan Černý, náhradník Petr Čtvrtečka
Usnesení č. 2021/82: VV OSH TU schvaluje :
- zástupce okresu, kteří se zúčastní ve svém okrsku a zároveň ukládá sborům návrhy na
doplnění starosty OSH TU, náměstka VV a revizní radu., ukládá člence VV Daně Čápové
přípravu programu práce na rok 2022;
- účast Julie Burdychové, Františka Podolníka a Jana Černého na Shromáždění delegátů
OSH.
Hlasování: PRO 9

6. Zhodnocení preventivně výchovné činnosti v rámci OSH
Vedoucí rady prevence je z jednání omluven, ale toto zhodnocení bylo předneseno na
Shromáždění představitelů SDH konaného 5. 11. 2021.
Usnesení č. 2021/83: VV OSH TU bere na vědomí zprávu, která byla přednesena na
Shromáždění představitelů SDH.
Hlasování: PRO 9
7. Různé
Anna Volšičková informovala předání klíčů, přístupových údajů od pana Bárty, které
proběhlo dne 9. 11. 2021. Tyto věci jsou sepsané na předávacím protokolu. Celý protokol
pracovnice přečetla. Pavel Borůvka si vzal na starosti výměnu zámků v kancelářích. Dále
přítomní byli informováni o předání přístupu do e-mailu starosta@oshtu.cz a zjištění, že
jsou kompletně smazané doručené a odeslané e-maily. Tudíž tato e-mailová schránka byla
předána kompletně prázdná.
Dále Petr Čtvrtečka zajistí osobu, která technicky zhlédne webové stránky a upozornil, že
předá kontakt na pracovnici kanceláře Annu Volšičkovou.
Jan Černý se informoval, že SH ČMS vydalo učební soubor pro vedoucí. Julie Burdychová
panu Černému odpověděla, že mládežníci mají přímo online testovací program. Po
zapnutí dvou notebooků, který se nacházejí v kanceláři bylo opět zjištěno, že jsou komplet
vymazané a dané do továrního nastavení.
Jan Černý informoval o stavu financí na běžném účtu a odeslání výplaty paní Kubíčkové.
Julie Burdychová se tázala, zda oslovíme obce o příspěvek na OSH Trutnov, kterou revizní
rada navrhovala. Petr Čtvrtečka konstatuje, jak to na obcích chodí a informuje, že se tím
k ničemu nezavazujeme. Julie Burdychová sepíše návrh znění dopisu.
Julie Burdychová navrhla se sejít ve středu 17. 11. 2021 v 8:00 hod., udělat pořádek
v kanceláři, rozdělit a porovnat věci, tím zahájit první inventarizaci.
Jan Černý informoval, že s pracovnicí kanceláře KSH KHK Annou Volšičkovou jede dne
12. 11. 2021 do Přibyslavi na předávání titulu Zasloužilého hasiče.
Pavel Borůvka navrhuje požádat Dagmar Bittnerovou, aby se vyčíslila škoda. Informoval o
dopisu od pana Meisla.

VYZNAMENÁNÍ
Navrhovaná vyznamenání byla projednána.
Usnesení č. 2021/84: VV OSH TU bere na vědomí:
- částečné předání přístupových kódů, klíčů - viz. předávací protokol od pana Bárty;
- stav financí na běžném účtu;
- dvě přihlášky na výběrové řízení.
Hlasování: PRO 9
Usnesení č. 2021/85: VV OSH TU pověřuje:
- Petra Čtvrtečku zajistit jednání pro změnu administrativy stránek OSH;
- Julii Burdychovou o zpracování dopisu pro obce s žádostí o příspěvek na provoz
kanceláře.
Hlasování: PRO 9
Usnesení č. 2021/86: VV OSH TU schvaluje:
- říjnovou výplatu pro paní Kubičkovou, odeslání zápočtového listu doporučenou poštou;
- inventarizaci dne 17. 11. 2021 za přítomnosti členů VV a OKRR;
- předložené návrhy na vyznamenání.
Hlasování: PRO 9

Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 19:25 hod.

Předsedající: Jan Černý

………………………………………………………….

Zapisovatel:

Anna Volšičková

………………………………………………………….

Ověřovatel:

Petr Čtvrtečka

……………………………………………………………….

Petr Hepnar

……………………………………………………………….

