ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 7.10. 2021
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 16:00 hod.
Přítomní:
Členové VV:
Miloslav Bárta, Černý Jan, Julie Burdychová (2),Bc. Hepnar Petr, Borůvka Pavel (3),
Beran Jiří (4), Čtvrtečka Petr (5), Dufek Jiří (6), Bc. Čápová Dana (7), Bc. Podolník
František (9)
Omluveni: Lánský Vratislav (8), Sedláček Oldřich, Bc. Schreier Václav, Řehůřek Petr
Ostatní: Aleš Kubíček, Stanislava Kubíčková
Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Kontrola zápisu z minulého jednání
3) Příjmy výdaje za 9/2021
4) Informace o čerpání rozpočtu za letní tábor.
5) OZ výročních valných hromad SDH a okrsků
6) Příprava Shromáždění představitelů SDH – program, předsedající, zapisovatelé,
komise, prezence.
7) Rozdělení majetku OSH x KSH
8) Různé
9) 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, ověřovatelé
zápisu František Podolník, Petr Hepnar.
Diskuze: Bárta, Borůvka – doplnit program o tři body. I) výsledky kontroly kanceláře
II) vyvěšení neověřeného zápisu z minulého VV, III) zápis z okresní KRR
Burdychová – návrh ověřovatelé zápisu všichni přítomní.
Bárta - doplnit program o zprávu KRR jako samostatný bod č.7 ostatní body
posunout
Usnesení č.2021/63: VV OSHTU schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: PRO: 10
Usnesení č.2021/64: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Hlasování: PRO: 10

2) Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu z minulého jednání – rozpor ohledně nahrávání jednání. Nahrávání
pro potřeby tvorby zápisu a jeho ověření. p. Borůvka žádá o předložení knihy jízd –
předložena.
Tiskárna vyřazena z evidence majetku při inventarizaci. Tábor – stále ještě nejsou
všechny faktury – odloženo na příští jednání. Směrnici ohledně chodu tábora –
vypracovat do konce února příštího roku.
Žádost starosty OSH o konání schůzí okrsků do konce října – okrsek č.3 – pozve
starostu až po Shromáždění. Bod 7 – Rozdělení majetku byl přesunut na další
jednání.
Zápis z minulého jednání byl ověřen pouze jedním ověřovatelem, druhý ověřovatel
nemohl své připomínky uplatnit a bylo vyvěšeno bez jeho připomínek.
Nahrávání jednání – schváleno. Zvukové záznamy nebudou poskytovány
elektronicky, budou k dispozici pouze v kanceláři OSH.
Usnesení č.2021/65: VV OSHTU bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání
a žádá o stažení neověřeného zápisu a nahrazení zápisem opraveným a ověřeným.
Hlasování: PRO: 8 Proti: Dufek Zdržel se: Bárta
3) Příjmy a výdaje za 9/2021
VV se seznamuje s hospodařením za uvedený měsíc, které přednáší p. starosta
p. Borůvka postrádá jednotlivé položky předložit, dotaz na proplácení paušálu na
dva telefony. Odpověď: 1 x paušál kancelář, 1 x paušál starosta. Paušál starosta
nutno schválit VV, doposud byl telefon starosty proplácen bez vědomí VV.
Usnesení č.2021/66: VV OSHTU schvaluje
1) hospodaření za období 9/2021
2) proplácení měsíčního paušálu na telefon starosty OSH
3) schválení příspěvku 2000,- Kč, na seminář preventistů
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Informace o čerpání rozpočtu za letní tábor
Starosta navrhuje přesunutí bodu na příští jednání (nejsou k dispozici všechny
faktury)
Usnesení č.2021/67: VV OSHTU schvaluje přesunutí bodu č.4 na příští jednání.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) OZ výročních valných hromad SDH a Okrsků
Starosta – ještě nejsou vydány pokyny k organizování VVH ze strany SHČMS.
Termíny: pro SDH – do konce ledna VVH, pro Okrsky do 28.2. 2022

Členské příspěvky zaplatit do konce roku 2021, hlášení + ostatní nejpozději do 14
dní od konce jednotlivých VVH.
Usnesení č.2021/68: VV OSHTU bere na vědomí
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
6) Příprava shromáždění představitelů SDH
Návrh členů komisí.
Návrh Programu jednání:
1) zahájení, volba komisí, zpisovatele a ověřovatelů zápisu
2) předání ocenění za OKRR a KR kola
3) zpráva o činnosti OSH do 5.11. 2021
4) výsledky hloubkové kontroly KKRR
5) hospodaření OSHTU do 31.10. + návrh na rok 2022/schválení rozpočtu 2021
6) zaměření činnosti do roku 2025
7) zpráva OOR + OKRR
8) zajištění VVH SDH a Okrsků
9) zvýšení členských příspěvků
10) volba člena OKRR + předsedy
11) diskuse
12) závěr
Usnesení č.2021/69: VV OSHTU navrhuje program jednání shromáždění
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
7) Zpráva hloubkové kontroly KKRR
VV OSHTU byl seznámen Ing. Bitnerovou s výsledky provedené kontroly ze dne
18.9. 2021 v kanceláři OSH. VV na základě doporučení z průběžné zprávy o kontrole
Na KKRR rozhodl takto:
Usnesení č.2021/70: VV OSHTU
VV pověřuje starostu OSHTU okamžitým rozvázáním pracovního poměru
s pracovnicí kancelář OSHTU Stanislavou Kubíčkovou.
VV doporučuje shromáždění představitelů odvolat stávající VVOSH a revizní radu.
VV doporučuje RR zvolit si nového zástupce do VV, stávající zástupce OKRR p.
Kubíček je ve střetu zájmů.
VV pověřuje starostu OSH předáním kanceláře od pracovnice, klíče, hesla apod.
Pro: 10 Proti:0 Zdržel se:0
8) Různé
Vyznamenání
Návrh medaile za věrnost a stužky SDH Hajnice dle přiloženého seznamu.

Usnesení č.: 2021/71: VV schvaluje udělení medailí za věrnost a stužek SDH Hajnice
dle přiloženého seznamu.
Hlasování: PRO: 10

9) Závěr
V průběhu jednání z neznámých důvodů opustil jednán Aleš Kubíček
Zjistilo se, že není k dispozici audiozáznam z jednání, přitom na počátku jednání bylo
spuštěno, zpracováním zápisu byl po dohodě přítomných pověřen Jiří Beran
Miloslav Bárta poděkoval všem přítomným za účast.
Konec jednání 21:30 hod.
Termín a místo příštího mimořádného jednání 18.10.2021.

Předsedající: Miloslav Bárta ..........................................
Zapisovatel: Jiří Beran

..........................................

Ověřovatel: Podolník František ..........................................
Ověřovatel: Hepnar Petr

……………………………

