
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

OSH TRUTNOV KONANÉHO DNE 1.4.2021 

v Malém sále MěÚ Trutnov 

 

Začátek: 16:00 hod. 

 

Přítomní: 

Členové VV:  Miloslav Bárta, Ing. Jiří Šeps, Julie Burdychová (2), Bc. Hepnar Petr, Vejnar 

Michal, Bc. Schreier Václav (1), Borůvka Pavel (3), Beran Jiří (4), Čtvrtečka 

Petr (5), Dufek Jiří (6), Bc. Čápová Dana (7), Bc. Lánský Vratislav (8), 

Podolník František (9) 

Omluveni: Sedláček Oldřich, Řehůřek Petr, Černý Jan (on-line) 

Ostatní:   Stanislava Kubíčková 

 

Všichni přítomní při prezenci předložili potvrzení o negativním testu na COVID-19, případně 

potvrzení o očkování. 

 

 

Program: 

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

2) Kontrola zápisu z minulého jednání  

3) Čerpání rozpočtu za 2020, 1-3/2021 

4) Informace o průběhu inventarizace 

5) Oslavy a výročí založení SDH v roce 2021 

6) Informace z jednání odborných rad a vyšších orgánů 

7) Prošetření situace na okrsku č. 7 

8) Stížnost okrsku č. 3 

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, ověřovateli zápisu Bc. Vratislav 

Lánský a Bc. Petr Hepnar. Doplnění programu: Změna názvu bodu 8 – Žádost okrsku č. 3; bod 

Různé; a bod Otevřený dopis VV od p. Maisla z Dubence.  

Hlasování: PRO: 10 PROTI: 2. 

Usnesení č.2021/01: VV OSHTU schvaluje program jednání. 

Hlasování: PRO: 12. 

Usnesení č.2021/02: VV OSHTU schvaluje zapisovatelku a ověřovatele zápisu. 

P. Borůvka žádá, aby zvukový záznam nebyl po ověření smazán, aby byly tyto záznamy i do 

budoucna uchovávány pro případné doplnění. Zároveň žádá o možnost si sám toto jednání 

nahrávat. 

Usnesení č. 2021/03: VV OSH schvaluje uložení hlasového záznamu, neschvaluje p. Borůvkovi 

nahrávání tohoto jednání. 

 

2) Kontrola zápisu z minulého jednání 

Vzhledem k tomu, že nebylo zvoleno vedení OSH, bude zvoleno nyní. Starosta OSH navrhuje 

složení vedení OSH: starosta + náměstci.  

Hlasování: PRO: 11 PROTI: 1. 

Usnesení č.2021/04: VV OSHTU bere na vědomí informace o kontrole zápisu z minulého 

jednání a schvaluje složení vedení OSH. 

 



3) Čerpání rozpočtu za 2020, 1-3/2021 

VV bylo předloženo čerpání rozpočtu za rok 2020 a také zároveň za roky 2015-2019. 

Dále byly předloženy návrhy rozpočtu pro rok 2021. Na příští jednání přepracovat návrh 

rozpočtu pro rok 2021 bez nákladů na LT a zdůvodnění položek v rozpočtu LT. 

 

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

výdaje: 

- 1.400 Kč – STK + emise 

- 1.000 Kč – smuteční květina – p. Antonín Kandrt 

- 14.080 Kč – garanční prohlídka 

 příjmy: 

  - 1.102 Kč – provize HVP 

 

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

výdaje: 

- 1.500 Kč – smuteční květina – p. Jiří Orsák 

- 1.000 Kč – smuteční květina – p. Roman Winter 

- 1.450 Kč – poplatek za WH + doména Kč 

 příjmy: 

 - 846 Kč – provize HVP 

 

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

výdaje: 

- 1.000 Kč – smuteční květina – p. Josef Hofman 

- 64.270 Kč – odvod čl. příspěvků – SH ČMS 

- 7.842 Kč – pojištění kanceláře na rok 2021 

- 17.850 Kč – příspěvek na činnost KSH 2021 

- 2.550 Kč – testy na COVID-19 

 příjmy: 

 - 847 Kč – provize HVP 

- 92.500 Kč – dotace na provoz KÚ 

 

 Stav bankovního účtu k 31.3.2021 byl: 269.476,14 Kč 

 Stav hotovosti k 31.3.2021 byl: 22.958 Kč 

 

 Hlasování: PRO: 11 ZDRŽEL SE: 1. 

Usnesení č.2021/05: VV OSHTU bere na vědomí hospodaření OSH za rok 2020, schvaluje 

čerpání provozních nákladů za 1-3/2021, navrhuje přepracování návrhu rozpočtu pro rok 2021 

bez LT, a zdůvodnění položek v rozpočtu LT. Pro potřeby VV rozepsat položky na účtech 501 a 

518. 

 

4) Informace o průběhu inventarizace 

Vejnar: Inventura proběhla 16.12.2020 v kanceláři OSH, vše proběhlo v pořádku. Inventura na 

stadionu v Úpici proběhla p. Nehybou a p. Hepnarem ml. V Úpici momentálně chybí část 

kladiny, je na opravě v Radvanicích.  

Borůvka: Nesouhlasí majetek podle seznamů, v Úpici chybí několik položek materiálu.  

Odpověď: materiál je uskladněn v garáži v Trutnově. 

Hlasování: PRO 12 

 Usnesení č.2021/06: VV OSHTU bere na vědomí informace o průběhu inventarizace a 

doporučuje předsedovi revizní rady předložit na dalším jednání závěrečnou zprávu o 

provedených inventurách. 



 

5) Oslavy a výročí v roce 2021. 

Celkem letos oslaví výročí 11 SDH. Dne 19.6.2021 oslavy 150. výročí založení SDH Žacléř.  

 Hlasování: PRO: 12. 

 Usnesení č.2021/07: VV OSHTU bere na vědomí informace o oslavách výročí SDH v roce 

2021. 

 

6) Informace z jednání odborných rad 

 OORR – Hepnar – Jednání rady v řádném termínu neproběhlo. Do kanceláře OSH byly zaslány 

předběžné propozice ke konání OK PS. 

Šeps: doplnění – v letošním roce dochází k radikálním změnám v konání MČR v PS. Jsou 

stanoveny 3 termíny: MČR v PÚ – 8.8.2021 v Hradci Králové, 21.8.2021 – MČR v 100m – 

Ostrava, 22.8.2021 – MČR ve výstupu na věž – Široký Důl. Navrhuji uspořádat okresní kolo 

pouze v disciplíně PÚ, termín zůstává, není potřeba pronajímat stadion v Trutnově, je zapotřebí 

zajistit místo jinde. Stroj FOX je zamluven na KSH. Navrhuji starostům okrsků popřemýšlet o 

místě konání. Čtvrtečka: Můžeme to uspořádat opět u nás. Po projednání se starostou SDH tuto 

informaci potvrdím. MČR TFA – termín posunut na 28.8.2021 ve Svitavách. 

Hlasování: PRO: 12 

Usnesení č. 2021/08: VV OSHTU schvaluje uspořádat okresní kolo pouze v disciplíně PÚ 

v Dubenci, po schválení SDH Dubenec. 

 

OORM – jednání rady mládeže proběhlo 2x on-line. 1x porada s vedoucími. Dle zjištění jsou 

na okrese Trutnov momentálně pouze asi 3 sbory, které pracují s mládeží i po dobu nouzového 

stavu. Vedoucí obdrželi mnoho podnětů emailem k práci s dětmi v této situaci. Soutěž Junior 

hasič – v letošním roce se neuskuteční, zůstane zachován jarní termín pro příští rok. Okresní 

kolo hry Plamen – uskuteční se pouze jako jednodenní soutěž s vyškrtnutím disciplín CTIF, 

může se ještě upravovat. MČR se zatím připravuje bez omezení. Informace z vyšších orgánů: 

17.7. – 31.7.2021 – LŠ Malé Svatoňovice, jednání ÚORM probíhá on-line. 5 dní dovolené 

navíc – lidé, pracující mají možnost žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele o 5 dní 

dovolené s náhradou mzdy navíc. Zásadní je vyplnit žádost, odevzdat ji a dodatečně včas před 

plánovanou akcí ji předat zaměstnavateli. Více info na dh.cz. Žádám VV OSH o informování, 

kdo si o tuto žádost požádá v kanceláři OSH. Žádám VV OSH, aby se zabýval pro rok 2022 

(2023), zda bychom mohli uspořádat Rescue camp. 

Hlasování: PRO: 12 

Usnesení č. 2021/09: VV OSH bere na vědomí informace z jednání OORM. Navrhuje ověřovat 

žádosti o 5 dní dovolené navíc jedině se schválení OORM. 

 

OORP – V letošním roce se rada ještě nesešla, jednáme pouze elektronickou cestou. Na začátku 

února jsme obdrželi asi 600ks brožury „Bezpečná domácnost“, kterou vydalo HZS s finančním 

příspěvkem KSH. Soutěž POODM 2021, vyhodnocení proběhne 2.4.2021 v kanceláři OSH 

Trutnov. Seminář RPVČ se z důvodu epidemie konat nebude. 

Hlasování: PRO: 12 

Usnesení č. 2021/10: VV OSH bere na vědomí informace z jednání OORP. 

 

Shromáždění delegátů OSH 

Shromáždění delegátů OSH se bude konat dne 23.4.2021 ve Velichovkách. Jména delegátů 

zůstávají stejná jako na minulé Shromáždění, budou informováni. Vedení KSH navrhuje do 

funkce starosty KSH p. Ivana Krause, na funkci náměstka starosty KSH pí. Evu Steinerovou. 

Všechna SDH byla informována včas. Pokud má SDH svůj návrh na tyto funkce, nejpozději do 

10.4.2021 odeslat svůj návrh do kanceláře OSH. 

Hlasování: PRO: 12 



Usnesení č.2021/11: VV OSHTU bere na vědomí informace ohledně Shromáždění delegátů 

OSH. 

 

 

7) Prošetření situace na okrsku č. 7 

 Dopis od starostky okrsku č. 7 – viz příloha. 

Vzhledem k tomu, že okrsek nemá právní subjektivitu, OSH může maximálně oslovit pí. 

Máslovou a požádat ji o předání dlužných dokladů včetně peněžních deníků z doby jejího 

působení jako starostky okrsku a zjednat nápravu. 

Hlasování: PRO: 12 

Usnesení č.2021/12: VV OSHTU žádá OKRR o prošetření dostupných informací k danému 

případu a doporučuje sborům okrsku č. 7 se pokusit s pí. Máslovou dohodnout. 

 

8) Otevřený dopis od p. Meisla 

 Otevřený dopis – viz příloha. 

P. Meisl se chtěl pozvat na dnešní jednání – jednání je neveřejné. Vysvětlení: jednací řád je 

v souladu se stanovami, čl. 8 účast na jednání orgánů – jednání orgánu je zpravidla neveřejné, 

tzn. veřejností se míní i členové sdružení, kteří nejsou členy orgánů. Odpověď od VV p. 

Meislovi bude vypracována a odeslána. 

Usnesení č.2021/13: VV bere na vědomí znění dopisu p. Meisla. 

 

9) Různé 

 Vyznamenání 

Navrhovaná vyznamenání byla projednána. 

Hlasování: PRO: 12 

Usnesení č.2021/14: VV OSHTU schvaluje předložené návrhy na vyznamenání. 

 

 Statistika za rok 2020 

Okres Trutnov má k 1.1.2021 celkem 74 SDH. 

Členské příspěvky: 

Do konce ledna zaplatilo 60 SDH (loni to bylo 63, předloni 64), v měsíci únoru až březnu, což 

je po termínu 13 SDH (loni 2, předloni 5), k dnešní mu dni nezaplatilo 1 SDH (loni 9, předloni 

5) – SDH Kohoutov. S SDH Kohoutov bude započato řízení o likvidaci SDH pro neplnění 

svých povinností. 

Hlášení o činnosti SDH za rok 2020: 

V řádném termínu do 31.1.2021 odevzdalo 59 SDH (loni 60, předloni 65), v měsíci únoru 10 

DH, doposud neodevzdalo 5 SDH (loni 9, předloni 5). 

Usnesení 2021/15: VV OSH bere vědomí informace o statistice výsledků za rok 2020. 

 

 Jednací řád + Stanovy 

Zápisy z jednání orgánů – z každého jednání se pořizuje zápis, při jednání případně bez 

zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů. Jednací řád ukládá doručit zápis z jednání 

nejpozději do 15 dnů všem účastníkům. OSH TU se historicky dohodl o zveřejňování zápisu na 

www.oshtu.cz, byť to není naší povinností, do 14 dnů. Samozřejmě se musí brát ohled na 

složitost, trvání jednání. Je tedy možné, že se v termínu stihnout nedá. Např. z dnešního 

jednání, vzhledem k tomu, že jsou před námi velikonoční svátky. 

Zásady činnosti orgánů – kolektivní orgán kolektivně rozhoduje  a kolektivně nese 

zodpovědnost za svoje rozhodnutí. K zajištění objektivní nezávislé kontroly činnosti orgánů 

vytvářejí organizační jednotky kontrolní orgány. Členství v kontrolním orgánu je neslučitelné 

na stejné úrovni s členstvím ve statutárním orgánu, výkonem orgánu a s funkcí likvidátora. 

http://www.oshtu.cz/


Jednání výkonného výboru – neveřejné. To co není v usnesení, není určené k dalšímu 

zveřejňování. Jednací orgán je oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část bude přístupné 

veřejnosti. Veřejností jsou i členové sdružení, kteří nejsou členy jednacího orgánu nebo vyšších 

orgánů SH ČMS (ty na tato jednání přístup mají). 

Zákon 89 – občanský zákoník – Stanovy SH ČMS a ostatní předpisy jsou v souladu 

s občanským zákoníkem, podléhají schvalování soudem. §258 – Neplatnost rozhodnutí orgánů 

spolku – Každý člen spolku může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí 

orgánu spolku pro jeho rozpor se zákony nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze odvolat 

u orgánů spolku. 

§252 – Kontrolní komise – Zřídi-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň 3 

členy. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, 

nepřihlíží se k tomu. Tzn. členy kontrolní komise může schvalovat nebo odvolávat pouze 

Shromáždění představitelů nebo Shromáždění delegátů, což je nejvyšší orgán sdružení. 

§ 264 – Rozsah působení kontrolní komise – V rozsahu působení kontrolní komise může její 

pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat po členech dalších orgánů spolku nebo 

jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým dokladům. Tzn. pokud je zřízen kontrolní orgán, 

nemá žádný člen právo požadovat kontrolu jednotlivých dokladů spolku. 

Usnesení č.2021/16: VV OSHTU bere na vědomí informace z jednacího řádu, stanov a 

občanského zákoníku. 

 

 Burdychová: Doplnění jednání VV ze dne 10.12.2020 – návrh, aby se okrsky vzdaly svých 

příspěvků na činnost, pokud na ně nemáme. 

Bárta: Vzhledem k tomu, že VV nezaujal k tomuto žádné stanovisko, nebylo to v zápise. 

  

 

11) Žádost okrsku č. 3 

Z důvodu vypršení času pro jednání VV OSH bude tento bod programu opětovně zařazen na 

dalším jednání VV OSH. Z již uskutečněné diskuze, tedy ze všech diskuzních příspěvků  všech 

členů VV zapojených v dané diskuzi, bude vypracován  doslovný zápis pro členy VV. 

 

 

12) Závěr 

Miloslav Bárta poděkoval všem přítomným za účast. 

Konec jednání 20:15 hod. 

Termín a místo příštího jednání bude dodatečně upřesněno dle potřeby a dle pandemické 

situace. 

 

 

 

 

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

  

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

 

 Ověřovatel: Bc. Vratislav Lánský   …………………………………… 

 

 Ověřovatel: Bc. Petr Hepnar   …………………………………… 

 

 

 

 


