Zápis
z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov,
konaného 5. 8. 2021 od 16:00 hod v kanceláři OSH Trutnov
Přítomní členové VV: Ing. Jiří Šeps, Julie Burdychová (2), Jan Černý, Petr Hepnar, Petr
Řehůřek, Bc. Václav Schreier (1), Pavel Borůvka (3), Petr Čtvrtečka (5),
Jiří Dufek (6), František Podolník (9)
Omluveni: Miloslav Bárta, Jiří Beran (4), Bc. Dana Čápová (7), Bc. Vratislav Lánský (8)
Ostatní: Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání.
3) Zadání hloubkového auditu OSH KKRR popř. ÚKRR (dle stanov jediný možný postup),
vyplynulo z usnesení shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov.
4) Vyhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, dotazy, připomínky.
5) Nákup GPS lokátoru, kontrola nákladových proplacených faktur za servis a provoz vozidla
OSH za roky 2015 - 2021.
6) Pověřit OKRR jednáním (v jakém stavu je zpracování hospodaření versus zdražení
členských příspěvků, doporučit volbu vedoucího ze stávajících členu OKRR).
7) Stávající pracovní smlouva zaměstnankyně OSH - seznámení, stav výpovědi, stav přípravy
výběrového řízení, nová smlouva návrh (externí účetní).
8) Různé (Informace z jednání jednotlivých OOR, letní tábor, doplnění VV, apod.).
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, omluvil starostu OSH z dnešního jednání
a seznámil přítomné s programem jednání. Zapisovatelem byl zvolen Bc. Václav Schreier,
ověřovateli zápisu Pavel Borůvka a František Podolník.
Hlasování: PRO 10.
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého jednání
Náměstek starosty OSH zkontroloval zápis a usnesení z posledního jednání ze dne
14. 6. 2021.
Diskuze: Borůvka, Burdychová, Čtvrtečka, Schreier.
Usnesení č. 2021/46: VV bere na vědomí informace o kontrole zápisu a usnesení z minulého
jednání.
Hlasování: PRO 10.
3. Zadání hloubkového auditu OSH KKRR popř. ÚKRR
Usnesením ze shromáždění představitelů vznikl VV úkol zajistit kontrolu hospodaření OSH
nezávislým orgánem.
Diskuze: Borůvka, Burdychová, Schreier, Šeps.

Usnesení č. 2021/47: VV ukládá pracovnici kanceláře podat žádost KKRR na kompletní
prověrku účetnictví, veškerých uzavřených smluv, provozu vozidla a kanceláře OSH.
Pověřen náměstek p. Šeps zasláním žádosti o tuto kontrolu KKRR.
Hlasování:
PRO: Burdychová, Borůvka, Podolník, Dufek, Hepnar, Černý, Čtvrtečka.
PROTI: Šeps, Schreier.
ZDRŽEL SE: Řehůřek

Na jednání VV se dostavil Aleš Hejna, vedoucí tábora, který podal komplexní informace o
proběhlém letním táboře. Táboru se zúčastnilo 62 dětí, personál čítal 20 dospělých, v reálu
17. Informoval o škodní události, dva stany se podařilo opravit, dva jsou na odpis. Dále
informoval o proběhlé kontrole z hygieny, zápis o kontrole obdrží OSH.
Účetně byl zůstatek cca 30.000 Kč, byly proplaceny odměny vedoucím ve výši 10.000 Kč,
proběhne nákup materiálu – dovybavení tábora za cca 18.000 Kč.
Energie nebyly zatím vyúčtovány, je potřeba na příští rok připravit smlouvy či dohody na
služby s ÚHŠ (energie a pronájem). Bude vytvořen inventární soupis materiálu tábora.
Pověřen p. Hejna Dále bylo zjištěno poškození několika radiostanic z majetku OSH. Je nutno
toto řešit opravou nebo doplněním.
Diskuse: Borůvka, Burdychová, Čtvrtečka.
Usnesení č. 2021/48: VV bere na vědomí informace o letním táboře
Hlasování: PRO 10.
4. Vyhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov Informace z jednání
Odpovědi na dotazy ze shromáždění byly projednány na mimořádném jednání VV.
Vyhodnocení dalších dotazů ze SP nebylo z důvodu chybějících podkladů projednáno. Tento
úkol nadále přetrvává.
Usnesení č. 2021/49: VV bere na vědomí odpovědi vypracované starostou p. Bártou. Další
dotazy budou zodpovězeny na příštím jednání VV
Hlasování: PRO 10.
5. Nákup GPS lokátoru, kontrola nákladových proplacených faktur za servis a provoz
vozidla OSH za rok 2015-2021
Byla předložena cenová nabídka na nákup GPS od Fa Positrex za 2.999 Kč, plus měsíční
provozní data 99 Kč nebo 242 Kč /měsíc. Pavel Borůvka zašle starostovi OSH další cenovou
nabídku, bude vytvořena tabulka s jednotlivými parametry a cenou pro výběrové řízení. Až
poté VV rozhodne o nákupu vhodného zařízení.
Dále byly VV předloženy veškeré nákladové faktury za servisní prohlídky a provoz vozidla za
období 2017-2021. Nebyly předloženy doklady za PHM a ostatní provozní materiál. Kontrola
na dalším jednání VV
Diskuse: Borůvka, Šeps

Usnesení č. 2021/50: VV bere na vědomí cenovou nabídku GPS lokátoru a předložené doklady
k provozu vozidla.
Hlasování: PRO 10.
6. Pověřit OKRR jednáním
Na jednání VV byl pozván odstupující předseda OKRR pan Michal Vejnar, který se však na
jednání nedostavil.
Usnesení č. 2021/51: VV doporučí OKRR zvolit prozatímního zástupce vedoucího rady, a
svolat jednání tohoto orgánu. Je nutné, zpracování hospodaření OSH v návaznosti na
projednání a stanovení členských příspěvků pro následná období. Toto přetrvává jako úkol
pro OKRR viz usnesení č: 2020/86 ze dne 10. 12. 2020.
Hlasování: PRO 10.
7. Stávající pracovní smlouva zaměstnankyně OSH seznámení, stav výpovědi, stav přípravy
výběrového řízení, nová smlouva návrh (externí účetní)
Byla předložena ke kontrole smlouva s pracovnicí kanceláře uzavřená s bývalým starostou J.
Orsákem, včetně vloženého nového nepodepsaného dodatku o navýšení mzdy . Předložena
dohoda na provoz vozidla. Smlouva obsahuje nepodepsaný a VV neschválený vložený
dodatek o navýšení mzdy pracovnice. Dodatek a dohoda jsou přelepeny přelepkou a
parafovány starostou OSH p. Bártou. Přelepka a nepodepsaný dodatek by měl být odstraněn,
neboť tam nepatří. Dále byl předložen další, nový samostatný dokument pracovní smlouvy .
Na tomto je uvedena mzda pracovnice ve výši roku 2020 podepsaný pracovnicí p.
Kubíčkovou a starostou p. Bártou. Tento VV OSH TU taktéž neprojednal a neschválil.
Byla předložena dohoda o ukončení pracovního poměru vypracovaná p. starostou, tuto
výpověď odmítla pracovnice kanceláře podepsat. Se zněním výpovědi nesouhlasí a trvá dále
na setrvání v pracovním poměru.
Výběrové řízení na funkci pracovnice starosta OSH prozatím nevyhlásil. Na dalším jednání VV
bude bod 7 znovu projednán za přítomnosti starosty OSH .
VV byl upozorněn p. Schreierem, že přijaté usnesení č. 2021/37 je v rozporu se zákoníkem
práce. Dle této normy nelze dát pracovnici kanceláře výpověď např. „pro ztrátu důvěry“.
Diskuse: Borůvka, Burdychová, Schreier, Šeps.
Usnesení č. 2021/52: Bod 7 Stávající pracovní smlouva zaměstnankyně OSH seznámení,
stav výpovědi, stav přípravy výběrového řízení, návrh na (externí účetní) i nadále trvá.

8. Různé
OR mládeže
Vedoucí rady Julie Burdychová informovala o jednání rady mládeže, o zahájení nového
ročníku hry Plamen, 9. 10. 2021 OK ZPV v Arnultovicích, školení vedoucích proběhne
pravděpodobně v listopadu a bude dvoudenní, ještě bude upřesněno. Dále informovala o
volnočasových dotací, dětském TFA, školení rozhodčích, které proběhne až v březnu.

Petr Čtvrtečka a Michal Skořepa obdrží potvrzení o celoroční práci s mládeží pro potřeby
čerpání dovolené.
OR prevence
Vedoucí rady Petr Řehůřek informoval o připravovaném metodickém kurzu HASÍK 2021.
Všechny informace k tomuto projektu byly zaslány sborům prostřednictvím emailu.
Doplnění VV OSH
O zvýšení počtu členů VV může rozhodnout pouze shromáždění. Podněty z okrsků budou
zpracovány a VV je vyřídí nebo postoupí na shromáždění.
Pozvánky a oslavy
SDH Třebihošť 7. 8. 2021 (130. výročí založení sboru + soutěž)
SDH Bílé Poličany 14. 8. 2021 (soutěž + den obce)
SDH Lanžov 21. 8. 2021 (soutěž)
SDH Malé Svatoňovice – slavnostní otevření nové zbrojnice
SDH Strážkovice 28. 8. 2021 (soutěž)
SDH Choustníkovo Hradiště 28. 8. 2021 (soutěž)
SDH Dubenec 28. 8. 2021 (noční soutěž)
SDH Miletín 11. 9. 2021 (soutěž)
Čerpání rozpočtu
Náměstek starosty Jiří Šeps přednesl čerpání rozpočtu OSH k 30. 6. 2021.
Směrnice pro provoz vozidla
Byla odeslána všem členům VV elektronicky, kdo chce něco vložit či doplnit, nechť tak učiní a
pošle upravenou směrnici zpět na email náměstka Jiřího Šepse.
VV ukládá radě represe zpracovat návrh na nový ročník soutěže „O pohár starosty OSH
Trutnov“.
Petr Čtvrtečka vznesl připomínku k příloze zápisu – není uveden podpis, bude doplněno.
Pavel Borůvka požádal náměstka starosty o zaslání žádosti na KKRR co nejdříve, abychom
dodrželi lhůtu danou shromážděním.
Náměstek starosty OSH Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a poté jednání ukončil.

Zapsal:

Bc. Václav Schreier

Ověřovatelé zápisu: Pavel Borůvka, František Podolník

Dne 16. 8. 2021

