Zápis
z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov,
konaného 7. 4. 2022 od 16:00 hod v kanceláři OSH Trutnov
Přítomní:
Členové VV: Jan Černý, RNDr. Mgr. Ing. Lukáš Petr, Julie Burdychová, Martin Matoušek,
Bc. Václav Schreier (1), Vít Vondra (2), Pavel Borůvka (3), Jiří Beran (4), Petr
Čtvrtečka (5), Jiří Dufek (6), Bc. Vratislav Lánský (8), František Podolník (9),
Bc. Petr Hepnar, Petr Řehůřek
Omluveni: Bc. Dana Čápová (7)
Ostatní:
Josef Jiránek (OKRR), Tereza Pelcová (pracovnice kanceláře)
Program:
1) Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, nahrávání
2) Stálé body k jednání, viz plán práce a informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
3) Stav účtu 31. 3. 2022 a stav účetnictví
4) Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH, projednání diskusních příspěvků a úkoly
vyplívající z usnesení pro VV OSH
5) Průběh PO očima dětí - vyhodnocení
6) OZ okresních kol v PS, Plamene a dorostu
7) Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech
8) Různé + doplnění
9) Závěr

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta OSH Jan Černý zahájil jednání gratulací nově zvoleným náměstkům starosty OSH,
předsedovi OKRR a členu výboru. Dále seznámil přítomné s programem jednání.
Zapisovatelem byl zvolen Václav Schreier, ověřovateli zápisu Vratislav Lánský a Julie
Burdychová.
2. Stálé body k jednání, informace z odborných rad a vyšších orgánů SH ČMS
OR represe
Vedoucí rady Petr Hepnar informoval o přípravě okresního kola v požárním sportu ve Dvoře
Králové nad Labem 4. 6. 2022, je potřeba stanovit velitele soutěže. Dále informoval o
připravovaném jednání se starostou KSH ve věci postupových soutěží, kalendář soutěží
našeho okresu se stále postupně doplňuje, je nutné proškolit nové rozhodčí v požárním
sportu.
OR mládeže
Vedoucí rady Julie Burdychová informovala o schůzce rady, která teprve proběhne, okresní
kolo v dorostu proběhne v Jaroměři 7. 5., rada mládeže navrhuje za náčelníka štábu Julii
Burdychovou, velitele soutěže Jana Říhu, hl. rozhodčího Pavla Borůvku, okresní kolo Hry
Plamen proběhne v termínu 28.-29. 5., rada mládeže navrhuje za náčelníka štábu Bohunku
Hrdinovou, velitele soutěže Julii Burdychovou a hl. rozhodčího Pavla Borůvku.

Usnesení č. 2022/36: VV schvaluje navrhované funkcionáře na okresní kolo dorostu a Hru
Plamen v předloženém znění.
Hlasování: PRO: 14
Dále vedoucí mládeže informovala o pokračování soutěží šedesátkování, na radě byl
domluven klíč postupových míst do vyšších soutěží.
OR prevence
Vedoucí rady Petr Řehůřek informoval o vyhodnocení okresního kola POODM, kterého se
zúčastnilo 323 dětí z devíti škol a 9 kolektivů mladých hasičů. Dále proběhlo setkání
preventistů Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí, 2. dubna proběhl na stanici HZS
Trutnov seminář prevence, kterého se zúčastnilo 24 preventistů okresu Trutnov.
Vyhodnocení krajského kola POODM proběhne v kanceláři OSH dne 13. dubna, předání
odměn za okresní kolo proběhne v pátek 13. 5. od 16:00 hodin na stanici HZS Trutnov.
Kancelář OSH ve spolupráci s radou zajistí diplomy, poháry, medaile a sladkosti.
Usnesení č. 2022/37: VV schvaluje uvolnění částky 5.000 Kč z rozpočtu OSH na zajištění
nákupu odměn za okresní kolo POODM.
Hlasování: PRO: 14
3. Stav účtu k 31. 3. 2022 a stav účetnictví
Pracovnice kanceláře seznámila přítomné se stavem účtu, který činí 173.928 Kč, s tím, že už
byl odveden příspěvek SH ČMS, na účtu jsou i příspěvky od obcí, stav pokladny je 93.897 Kč.
Usnesení č. 2022/38: VV bere na vědomí stav účtu a pokladny OSH Trutnov.
Hlasování: PRO: 14
4. Zhodnocení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, projednání diskusních
příspěvků a úkoly vyplívající z usnesení pro VV OSH
Bylo konstatováno, že na Shromáždění nebyli pozváni zasloužilí hasiči okresu Trutnov. Je
potřeba upravit schválený rozpočet, který by měl být přílohou zápisu a ověřit zápis a
usnesení a vložit na stránky OSH. Poté proběhla veliká diskuse ve věci zaslaných žádostí o
příspěvek na jednotlivé obce okresu. Budou vytipovány společnosti (firmy), kterým bude
rovněž zaslána žádost o příspěvek na OSH.
Usnesení č. 2022/39: VV schvaluje odeslání informace všem starostům SDH okresu Trutnov
ve věci upřesnění zaslané žádosti o příspěvek jednotlivým obcím.
Hlasování: PRO: 14
5. Průběh PO očima dětí - vyhodnocení
Informace již podána viz. bod 2.
6. OZ okresních kol v PS, Plamene a dorostu
OZ se připravuje, proběhne soutěž v Havlovicích, proběhla schůzka vedoucích mládeže v
Radvanicích, mládež čekají od září veliké změny, je nutné vyplnit registrační listy jak
sportovců, tak i mládeže. Je potřeba oslovit jednotlivé sbory s plastovými průkazy, některé
sbory již mají. Bude probíhat 50. výročí Hry Plamen, vzniklo nové logo, které je důležité
propagovat.

7. Stav přípravy letního tábora v Bílých Poličanech
Přihlášeno máme 67 dětí, máme plno, starosta OSH bude zasílat žádost na KSH ohledně
nájmu stanů a řediteli B. Poličan ohledně nájmu a energií. Směrnice bude dopracována, na
příští jednání bude pozván vedoucí tábora, návrh směrnice bude zaslán všem členům VV.
8. Různé
Starosta podal informaci, že spolu s Julií Burdychovou navštívili starostu města Trutnova,
který přislíbil spolupráci i podporu okresnímu sdružení. Dále navštívil starostu města Dvůr
Králové nad Labem, který rovněž přislíbil finanční podporu okresnímu sdružení.
Petr Čtvrtečka vznesl připomínku k parkování služebního auta, kde bylo domluveno
parkování přes zimní období. Na to navázal starosta, že je opravdu potřeba rozhodnout co se
služebním autem, zda ho dát do provozu či ho prodat. Proběhla veliká diskuse k používání
služebního vozidla. Je potřeba zjistit, jak vozidlo používá KSH či jiná okresní sdružení.
Josef Jiránek zažádal o doložení zápisů OKRR, které již nejsou na stránkách OSH, stačí i v
elektronické podobě, dále informoval o tom, že mluvil s Michalem Vejnarem, kterého paní
Bittnerová požádala, aby zůstal členem KKRR. Proběhne schůzka nových členů OKRR.
Starosta podal informaci o přerozdělených dotací z MŠMT pro rok 2022, oblast vzdělávání
vedoucích 35.000 Kč, oblast volnočasových aktivit 60.000 Kč, oblast přímé podpory činnosti,
provozní náklady 46.200 Kč, mezigenerační dialog 10.000 Kč.
Pracovnice kanceláře upozornila všechny přítomné na nutnost zřídit pro sbory datové
schránky do konce roku 2022.
Petr Hepnar vznesl dotaz na odznaky odbornosti (hasič a preventista), za které se musí platit.
Usnesení č. 2022/40: VV schvaluje odznaky odbornosti represe, prevence a rozhodčích
poskytovat po absolvování odborné přípravy a zkoušek zdarma.
Hlasování: PRO: 14
Starosta požádal VV o jmenování 1. náměstka starosty.
Usnesení č. 2022/41: VV schvaluje 1. náměstka starosty OSH Trutnov RNDr. Mgr. Ing. Lukáše
Petra.
Hlasování: PRO: 13; ZDRŽEL SE: 1
Starosta OSH Jan Černý poděkoval všem přítomným za účast a poté jednání ukončil.

Zapsal: Václav Schreier

Ověřovatelé zápisu: Vratislav Lánský

Julie Burdychová

