
 

Zápis z jednání VV OSH Trutnov konaného dne 3.3.2022 v kanceláři OSH Trutnov 

  

Začátek 16:10 

Přítomní: 

Členové: Černý Jan, Burdychová Julie (2), Borůvka Pavel (3), Beran Jiří (4), Čtvrtečka Petr (5), 

Dufek Jiří (6), Čápová Dana (7), Lánský Vratislav (8), Řehůřek Petr, Hepnar Petr 

Ostatní: Pelcová Tereza – pracovnice kanceláře OSH, Volšičková Anna – pracovnice kanceláře 

KSH 

Omluveni: Schreirer Václav (1), Podolník František (9) 

Neomluveni: 

Program 

1) Zahájení, schválení programu a případné doplnění, volba zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu, nahrávání jednání 

2) Stálé body jednání 

3) Stav účtu k 28.2.2022 a stav účetnictví 

4) Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS 

5) Příprava shromáždění představitelů, jednací řád, volební řád, program, volební orgány 

6) Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech 

7) Nová nájemní smlouva p. Divíšek – kancelář OSH 

8) Různé viz. Plán práce + doplnění 

9) Závěr 

 

1.  Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, nahrávání jednání 

Náměstek starosty OSH Trutnov Jan Černý přivítal přítomné a seznámil je s programem 

jednání. Zapisovatelem byl navržen Jiří Dufek, ověřovateli zápisu Petr Čtvrtečka a Petr 

Řehůřek. Jan Černý po krátké diskusi navrhl nahrávání jednání pouze pro vytvoření zápisu 

z jednání. Po vytvoření zápisu a jeho ověření je zvukový záznam vymazán. 

Usnesení č. 2022/28: VV OSH TU schvaluje program jednání. 

Hlasování: PRO: 10 

Usnesení č. 2022/29: VV OSH TU schvaluje zapisovatele, ověřovatele zápisu a nahrávání 

jednání pro potřeby vytvoření zápisu z jednání. 

Hlasování: PRO: 10 

 



 

2. Stálé body jednání 

Kontrola zápisu z minulého jednání – Na ústředí byla podána žádost o vedení účetnictví 

v systému pohoda včetně vedení mzdové agendy. 

Na dnešní jednání byli pozváni starostové SDH Žacléř a Dolní Dvůr, na pozvání ani jeden 

nereagoval 

Usnesení č. 2022/30: VV OSH TU bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání. 

Hlasování: PRO: 10 

 

3. Stav účtu k 28.2.2022  

V pokladně je 84. 153,- Kč na bankovním účtu 335. 598,- Kč. Dosud nebyl zaplacen odvod 

členských příspěvků na kraj a ústředí. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu jsou hrazeny jen 

nejnutnější náklady, které jsou potřebné pro chod kanceláře. 

 

4. Informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS 

OORR: Poslední schůzka proběhla včera. Byly projednány některé záležitosti související 

s konáním okrskových kol a okresního kola v požárním sportu. Ve dnech 18-20.2. proběhly 

v Přibyslavi zkoušky na odbornost hasič1. Testové otázky na odbornost hasič 1–3 budou 

upraveny, kde otázky z prevence budou nahrazeny otázkami z ochrany obyvatelstva. 

OORM: Jednání rady se koná dle potřeby i on-line. 5.3. se bude konat školení rozhodčích 

v Arnultovicích, je přihlášeno 33 členů. 19.3. se bude konat porada vedoucích, kde je potřeba 

dohodnout další postup práce s dětmi. 26.3. se bude konat uzlovka v Radvanicích. Po 

přerušení se k činnosti vrátilo málo dětí a je problém v rámci jednoho sboru dát dohromady 

10ti členné družstvo. Připravuje se rozdělení činnosti na sportovní a volnočasové aktivity, a to 

vzhledem k dotacím. J. Burdychová požádala VV o zajištění stříkaček PS 12 na okresní kolo. 

Dále poděkovala všem, kteří se účastnili přestěhování překážek ze stadionu v Trutnově. 

Překážky jsou uskladněny v hale v Radvanicích, plechové garáže byly rozebrány a jsou 

uskladněny v areálu firmy Karsit Agro v Dubenci. Je třeba sepsat smlouvy mezi OSH a firmami, 

kde jsou uskladněny překážky a garáže. P. Borůvka doplnil, že při stěhování prováděl zároveň 

inventuru překážek. Jsou zde překážky kraje, které jsou jinak značeny a překážky okresu. Dále 

jsou dvě neoznačené překážky, které v minulosti našemu okresu věnovalo OSH v Náchodě. 

Bylo by vhodné všechny překážky přečíslovat a vytvořit nové inventární seznamy. Některé 

překážky byly zapůjčeny, je třeba dohledat dle zápůjčních listů. 

 

 

 



 

OORP: 25.března proběhne vyhodnocení POODM, do 24.3. je třeba doručit všechny práce do 

kanceláře OSH. Je naplánované setkání OORP našeho kraje ve Velkém Poříčí na dny 25 - 26.3. 

V sobotu 2.4. se bude konat seminář preventistů SDH na HZS v Trutnově. Předání ocenění 

POODM se bude konat 13.5.2022 na HZS v Trutnově. Budou zajištěny diplomy a ceny dětem a 

zároveň umožněna prohlídka techniky HZS. 

 

5. Příprava shromáždění, jednací řád, program, volební orgány 

VV byl seznámen s návrhem jednacího a volebního řádu, oba dokumenty byly po drobných 

úpravách schváleny, byly doplněny jména řídících členů a jednotlivých komisí. Dále byl 

vytvořen program jednání, všechny návrhy dokumentů budou zaslány na ústředí ke kontrole, 

zda nejsou v rozporu se stanovami SDH. Program jednání a návrh volebního a jednacího řádu 

bude rozeslán na všechny sbory v našem okrese. Návrhy na doplnění programu bude třeba 

doručit do 11.3.2022 a tyto návrhy budou do programu jednání zapracovány. Z tohoto důvodu 

nebude brán zřetel na návrh změny programu vznesený na jednání shromáždění představitelů. 

Zprávu o hospodaření zpracuje a přednese předsedkyně KKRR. Sál na jednání je zajištěn. 

Usnesení č. 2022/31: VV OSH TU souhlasí s vypracovaným programem jednání a návrhem 

jednacího a volebního řádu. Dokumenty budou zaslány všem sborům v dostatečném 

předstihu před jednáním. 

Hlasování PRO: 10 

 

6. Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech. 

Vzhledem k nepřítomnosti hlavního vedoucího tábora bude tento bod přesunut na příští 

jednání VV. 

 

7. Nová nájemní smlouva p. Divíšek – kancelář 

Na základě minulého jednání VV byla navržena částka za nájem kanceláře včetně energií ve 

výši 8. 000,- Kč s DPH měsíčně. Pan Divíšek s výši nájmu souhlasil a potvrdil nájemní smlouvu 

platnou od 1.3.2022. Zároveň informoval OSH se skutečností, že s výši nájmu souhlasí do doby, 

dokud se nezlepší naše finanční situace a v budoucnu by se rád přiblížil k částce v místě 

obvyklé, která činí 10. 000,- Kč s DPH měsíčně. 

Usnesení č. 2022/32: VV OSH TU souhlasí s dodatkem smlouvy za pronájem kanceláře včetně 

energií ve výši 8. 000,- Kč s DPH měsíčně platným od 1.3.2022 

Hlasování PRO: 10 

 

 



 

 

8. Různé 

a) VV projednal návrh na udělení vyznamenání zasloužilým hasičem pro Jiřího Machka s Bílých 

Poličan 

Usnesení č.2022/33: VV OSH TU souhlasí s návrhem udělit Jiřímu Machkovi titul zasloužilý 

hasič. 

Hlasování PRO: 10 

b) VV byl seznámen s vyjádřením starostky SH ČMS k situaci na Ukrajině. Je nutné, aby pomoc 

byla koordinovaná. Proběhla diskuse k tématu. V našem kraji je centrum pro materiální pomoc 

na HZS Náchod ve Velkém Poříčí. Je třeba se předem informovat, co je právě potřeba. 

c) Výzva k vysvětlení situace finančního vyrovnání s OSSZ TU paní Kubíčkové byla zaslána 

doporučeně. Potvrzení je uloženo. 

d) VV projednal zakoupení vycházkové uniformy pro novou pracovnici kanceláře Terezu 

Pelcovou. 

Usnesení č.2022/34: VV OSH TU souhlasí s nákupem vycházkové uniformy pro pracovnici 

kanceláře OSH. 

Hlasování PRO: 10 

e) P.Borůvka navrhl VV schválit vyplacení cestovních náhrad za dopravu na školení rozhodčích 

1. stupně v Přibyslavi. V této souvislosti proběhla diskuse ohledně hrazení cestovních výloh 

z prostředků OSH. VV se dohodl, že členové VV nebudou požadovat náhrady cestovních výloh 

na řádné zasedání VV. Nadále platí, že cestovní výlohy budou propláceny členům odborných 

rad a i ostatním členům SDH, kteří budou cestovat v zájmu OSH TU. 

Usnesení č. 2022/35: Členové VV OSH se vzhledem k finanční situaci OSH dobrovolně vzdávají 

proplácení cestovních výloh na jednání VV OSH TU. Proplácení cestovních výloh v ostatních 

případech bude stejné, jako v minulosti při dodržení všech legislativních předpisů. Z těchto 

důvodů schvaluje i proplacení cestovních výloh na zkoušky hasič 1 v Přibyslavi. 

Hlasování PRO: 10 

f) J. Černý informoval VV o nákupu a doručení 3 ks kytic, čímž byl splněn bod zápisu 8a) 

z minulého jednání VV. 

g) Pozvánky na dnešní jednání byly odeslány starostům SDH Žacléř a SDH Dolní Dvůr. Ani jeden 

se dnešního jednání nezúčastnil. VV měl snahu řešit výsledky šetření minulé situace na OSH. 

Vzhledem k nepřítomnosti výše uvedených starostů nebylo možné přijmout řešení, které by 

bylo v souladu se stanovami. 

h) VV byl informován o oslavách výročí jednotlivých SDH, které se budou konat v letošním 

roce. Dle možností bude ze strany OSH navrženo ocenění těchto sborů. 



 

 

ch) VV odsouhlasil hlášení za OSH TU, které bude zasláno na ústředí. Od některých sborů dosud 

chybí hlášení o činnosti. 

i) VV se sejde na pracovní schůzi, kde se budou připravovat dokumenty na shromáždění 

zástupců OSH TU dne 15.3.2022 v 16,00 hodin. 

 

9. Závěr 

Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19,30 ukončil. 

 

Předsedající : Jan Černý 

Zapisovatel: Jiří Dufek 

Ověřovatelé: Petr Řehůřek a Petr Čtvrtečka 

 

 

  

 


