
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 15.10.2020 

v kanceláři OSH Trutnov 

 

Začátek: 16 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Miloslav Bárta, Ing. Jiří Šeps, Černý Jan, Julie Burdychová (2), Řehůřek Petr, 

Hepnar Petr, Vejnar Michal 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 9/2020 

4) Zhodnocení Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov 

5) Informace z jednání odborných rad 

6) OZ VVH SDH a okrsků 

7) Kalendář soutěží a jiných akcí 

8) Vyhodnocení MČR v disciplínách CTIF 

9) Různé 

10) Závěr 

 

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

Starosta OSH Trutnov Miloslav Bárta přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem 

jednání. Zapisovatelkou byla navržena Stanislava Kubíčková, ověřovatelem zápisu Jiří Šeps. 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/63: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku, ověřovatele zápisu a program 

jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Z jednání dne 3. 9. 2020 nevznikly žádné úkoly.  

Usnesení č.2020/64: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání. 

 

3) Čerpání rozpočtu za 9 / 2020 

V měsíci září kromě běžných nákladů na nájem, energie, mzdu a telefon byly hrazeny tyto 

výdaje: 

 

- 12.632,40 Kč – reklamní bloky (SD SDH) 

- 5.044 Kč – trofeje + ceny POODM 

- 1.116 Kč – trofeje OK ZPV 

- 1.507 Kč – trofeje OK PÚ 

- 3.780,50 Kč – náplně do tiskárny 

 

 příjmy: 

  - 1.363 Kč – provize HVP 

  - 13.000 Kč – provize PO-BP 

  - 43.640 Kč – dotace MŠMT SPORT 

 

 



 Stav bankovního účtu k 30.9.2020 byl: 216.624,43 Kč 

 Stav hotovosti k 30.9.2020 byl: 18.169 Kč 

  

Rozpočet LT: 

příjmy: 330982 Kč, výdaje: 330706 Kč 

rozdíl: + 276 Kč 

 

 Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/65: VV OSHTU schvaluje informace o čerpání rozpočtu za 9/2020 a rozpočtu 

LT. 

 

4) Zhodnocení Shromáždění delegátů SDH 

Shromáždění proběhlo dne 12.9.2020 v Maršově u Úpice dle platných hygienických podmínek. 

Volby proběhly v souladu s volebním řádem. Byl zvolen nový výkonný výbor, nové složení 

revizní rady a také vedoucí odborných rad. Úkoly vyplývající z usnesení budeme moct 

realizovat až po jednání VI. sjezdu SH ČMS: 

1. Upravit a dopracovat dokument zaměření činnosti OSH do roku 2025 o závěry 

z usnesení ze VI. sjezdu. 

2. Pracovat nadále s informačním systémem, angažovat se v grantové politice pro získání 

finančních prostředků na provoz OSH – většina finančních prostředků pro provoz OSH pochází 

z dotací krajských a státních. 

3. Ustavit radu historie – VV navrhuje zaslat poptávku mezi SDH, zda by někdo neměl 

zájem, zároveň oslovit p. Karla Nývlta z Velkých Svatoňovic zpracováním historie 

dobrovolného hasičstva v okrese Trutnov 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/66: VV OSHTU bere na vědomí informace o Shromáždění delegátů SDH. 

Schvaluje zaslat poptávku mezi SDH ohledně zřízení rady historie. Schvaluje oslovit p. Nývlta 

ohledně zpracováním historie DH v okrese Trutnov. 

 

5) Informace z jednání odborných rad 

OORM – OK ZPV odloženo na 17.4.2021, TFA – odloženo na 27.2.2021. Školen vedoucích se 

stále připravuje, o jeho konání rozhodne epidemiologická situace v ČR. Tréninky věží - začít 

jednání o přesunutí pod vedení OORR. Byla otevřena nová možnost žádat o statní dotaci 

MŠMT – Můj klub 2021, zároveň s tím souvisí registrace u Sportovního rejstříku. 

OORP – krajské vyhodnocení POODM – předání ocenění bohužel neproběhne, budou postupně 

předány zástupcům OSH, kteří je předají do škol, SDH atd. Seminář RPVČ – zrušen na jarní 

termín – bude upřesněn. V roce 2021 by se měl pořádat u HZS kurz Hasíka. OSH Trutnov by 

měl zájem o proškolení cca 7 zájemců. Propozice POODM 2021 již byly zveřejněny. 

 OORR – OK v PÚ - 13.9.2020 v Dubenci – soutěže se zúčastnilo celkem 10 družstev mužů a 5 

družstev žen. Bohužel bez postupu do KK, které bylo zrušeno bez náhrady. MČR TFA bylo 

přesunuto na 24.4.2021. OORR vyhlašuje termín zkoušek Hasič III a II na termín 9.12.2021. 

OKRR – nejpozději do konce roku proběhnou inventury, Úpice – Nehyba O., Hepnar P. ml. + 

Borůvka P.; Trutnov – ještě není upřesněno. 

 Hlasování: jednomyslně schváleno. 

 Usnesení č.2020/67: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednání odborných rad. 

 

6) OZ VVH SDH a okrsků 

 Je zapotřebí neustále dodržovat nařízení vlády, bude upřesněno později. 

Usnesení č.2020/68: VV OSHTU bere na vědomí informace o zajištění VVH SDH a okrsků. 

 

 

 



7) Kalendář soutěží a jiných akcí 

 Na www.oshtu.cz bude zveřejněn kalendář soutěží pro rok 2021, kde budou zapsány postupové 

soutěže. SDH budou mít možnost zapsat do kalendáře své soutěže s přihlédnutím k již 

nahlášeným termínům. Bylo by vhodné nepořádat soutěž zároveň se soutěží postupovou. 

Zároveň bude zřízen kalendář ostatních akcí – v příštím roce se chystá větší množství oslav 

založení SDH. KÚ má v úmyslu vyhlásit dotační program pro konání oslav SDH. OSH Trutnov 

zašle na KSH KHKR žádost o zapůjčení jednotných strojů FOX na OK PS. 

Usnesení č.2020/69: VV OSHTU bere na vědomí informace o zřízení kalendáře soutěží a 

kalendáře ostatních akcí. 

 

8) Vyhodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF 

 MČR v CTIF se konalo dne 26.9.2020 ve Dvoře Králové nad Labem. navzdory špatnému 

počasí proběhla v pořádku, velké poděkování patří organizátorům akce. Bohužel bez účasti 

zahraničních družstev. 

Usnesení č.2020/70: VV OSHTU bere na vědomí informace o MČR v CTIF. 

 

9) Různé 

 Ocenění Zlatá koruna Královéhradeckého kraje 

OSH nominovalo Julii Burdychovou – k předání ocenění dojde 30.9.2020 v Hradci Králové. 

Z důvodu epidemiologické situace v ČR se akce odkládá na neurčito. 

Usnesení č.2020/71: VV OSHTU bere na vědomí informace o předání ocenění Zlatá koruna 

Královéhradeckého kraje. 

 

 Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána. 

Hlasování: jednomyslně schválena. 

Usnesení č.2020/72: VV OSHTU schvaluje předložené návrhy na vyznamenání. 

 

 Jednání OORR 

VV navrhuje odložit jednání OORR na pozdější termín tedy 9.12.2020 

Hlasování: jednomyslně schváleno. 

Usnesení č.2020/73: VV OSHTU schvaluje odložení jednání OORR na termín 9.12.2020. 

 

 Seriál soutěží O pohár starosty OSH 

Z důvodu nekonání letošních soutěží dojde ke změně podmínek seriálu. 

Navrhujeme 3 varianty možnosti: 

1. uspořádat jednu soutěž – Přeborník okresu Trutnov v požárním útoku (předpokládá se větší 

počet soutěžních družstev + jednotný stroj) – místo soutěže by se mohl každý rok konat na 

jiném místě 

2. zachovat seriál s přihlédnutím k okresnímu kolu a s podmínkou nástřikových terčů 

3. seriál + soutěž Přeborníka 

Usnesení č.2020/74: VV OSHTU bere na vědomí navrhované varianty seriálu O pohár starosty 

OSH. 

 

10) Závěr 

Miloslav Bárta poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 17:30 hod. 

Příští jednání se uskuteční 12.11.2020 v kanceláři OSH Trutnov. 

 

 

 

 

http://www.oshtu.cz/


Předsedající: Miloslav Bárta   …………………………………… 

  

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

 

 Ověřovatel: Jiří Šeps    …………………………………… 


