
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 9.12.2016 

v Bílých Poličanech 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, František Podolník (9), Jana Raticová (5), Jiří 

Dufek (6), Lenka Máslová (7), 

Vedoucí ZH: Vlastislav Košťálek 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

Omluveni: Jiří Orsák, Julie Burdychová (2), Bc. Schreier Václav (1), Jaroslav Jansa (3), 

Beran Jiří (4), Řehůřek Petr, Bc. Lánský Vratislav (8), Milan Moravec 

 

 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 11/2016 

4) Zprávy z jednání jednotlivých rad 

5) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2017 

6) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH a okrsků 

7) Různé 

8) 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 Jiří Dufek. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2016/68: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 13.10.2016 vznikly tyto úkoly. 

- OORM žádala o zakoupení MTZ pro OSH dle přiloženého návrhu, materiál byl zakoupen. 

Usnesení č.2016/69: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

 

3) Čerpání rozpočtu za listopad 2016 

V měsíci listopadu byla kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdy a telefon uhrazeny tyto 

výdaje: 

- 4.369 Kč – výdaje spojené s konáním SP SDH 

- 22.450 Kč – 5x vzduchovka Slavia 

- 7.486 Kč – 6x sklopný terč na ZPV 

- 2.541 Kč – dárkové sady pro ZH 

- 1.670 Kč – hasičské zboží 

- 33.175 Kč – školení vedoucích mládeže 



 

Stav bankovního účtu k 30.11.2016 je: 80.784,19 Kč, stav pokladny: 20.871 Kč. 

Usnesení č.2016/70: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 11/2016. 

 

 

4) Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 

OOR represe – Ing. Jiří Šeps 

Z jednání ÚORR vzešel termín konání akce Pyrocar a to ve dnech 17. – 19.8.2018. Byl 

projednán kalendář soutěží, OSH osloví vytipované pořadatele (27.5. – Čermná, 1.7. – Lanžov, 

8.7. – Bernartice, 22.7. – Vlčice, 5.8. – Třebihošť, 9.9. – Mladé Buky, 7.10. – Strážkovice), zda 

mají zájem o jejich zařazení do Poháru starosty OSH pro rok 2017. Byla nám doručena žádost o 

zařazení do seriálu z SDH Bílé Poličany, vzhledem k tomu, že se již v tento den jedna soutěž 

zařazená koná, nelze této žádosti vyhovět. Dne 7.12.2016 proběhl náhradní termín zkoušek 

Hasič III, zúčastnil se pouze jeden zájemce a 2 členové rady. Všichni zkoušku úspěšně složili. 

Ve dnech 24. – 25.2.2017 proběhne školení rozhodčích v PS v Bílých Poličanech. Bližší 

informace budou včas zveřejněny na www.oshtu.cz. 

 

Zasloužilí hasiči – Košťálek Vlastislav 

Dne 10.11.2016 se konal celostátní aktiv ZH na Velehradě. Vše proběhlo v pořádku.  

 

Usnesení č.2016/71: VV OSHTU bere na vědomí zprávy z rady represe a ZH. 

 

5) Schválení plánu práce VV a OOR na rok 2017 

Plán práce VV obdržel každý z účastníků jednání – bez připomínek. 

Plán práce OORP – bez připomínek. 

Plán práce OORR – bez připomínek. 

Plán práce OKRR – bude předložen na jednání v lednu, rada se koná 14.12.2016. 

Plán práce OORM – nepředložen. 

Usnesení č.2016/72: VV OSHTU bere na vědomí informace a schvaluje předložené plány práce 

na rok 2017 

 

6) Zabezpečení zástupců VV na VVH SDH 

Rozdělení zástupců VV na VVH SDH najdete na www.oshtu.cz. 

Usnesení č.2016/73: VV OSHTU bere na vědomí informace o zabezpečení zástupců VV na VVH 

SDH. 

 

8) Různé 

Žádosti o vyznamenání 

Veškerá navržená vyznamenání byla schválena. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

Usnesení č.2016/74: VV OSHTU schvaluje navržená vyznamenání. 

 

M. Bárta – Činnost SDH Špindlerův Mlýn – město 

K 31.12.2016 bude ukončena činnost SDH Špindlerův Mlýn – město. 

Vyjádření VV – OSH Trutnov nemá námitek, neváznou zde žádné nevyřízené pohledávky. 

Usnesení č.2016/75: VV OSHTU bere na vědomí informace o ukončení činnosti SDH 

Špindlerův Mlýn. 

 

Připomínka z SP SDH – navýšení příspěvku okrskům 



Momentálně není důvod k navyšování příspěvku. Způsob odměn závisí na činnosti okrsku: 

- základní příspěvek – 2 Kč 

- včasné zaplacení příspěvků do 31.1. – navýšení o 25% 

- odevzdání zprávy z VVH SDH a okrsku (do konce ledna a do konce února) – navýšení o 15% 

- účast na jarním shromáždění představitelů SDH – navýšení o 10% 

- odevzdání vyúčtování příspěvku okrsku (do 14 dnů po VVH okrsku) – navýšení o 15% 

- odevzdání zprávy o konání okrskového kola ( + výsledků a přihlášek - do 14 dnů po konání) –         

navýšení o 15% 

- účast na OK v PS (alespoň 1 družstvo dospělých či 1 družstvo mládeže za okrsek) – navýšení 

o 20%. 

V případě, že celý okrsek splní všechny podmínky činí konečná odměna 4 Kč za jednoho člena. 

 

Příspěvky okrskům za rok 2016 budou připraveny v kanceláři OSH k vyzvednutí od 12.12.2016 

Usnesení č.2016/76: VV OSHTU neschvaluje navýšení odměny okrskům. 

 

Dufek Jiří – SDH Třebihošť 

Vyslovuji souhlas se zařazením naší soutěže konané dne 5.8.2017 do seriálu O pohár starosty 

OSH pro rok 2017. 

Usnesení č.2016/77: VV OSHTU bere na vědomí informaci z SDH Třebihošť. 

 

9) Závěr 

Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast, popřál hodně štěstí a zdraví do Nového roku 

2017 a jednání ukončil. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 12.1.2016 od 16 hod. v kanceláři OSH 

 

 

  

 

 

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

  

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

 

 Ověřovatel: Jiří Dufek    …………………………………… 


