
Zápis ze 3. jednání VV OSH, 26. 4. 2021, zasedací místnost OSH Ústí nad Orlicí, Tvardkova 
1191, Ústí nad Orlicí

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Rudolf Rajnet

Jednání probíhalo za splnění hygienických podmínek (absolvování antigenního testu, popř. doklad  
o provedeném očkování).

Starosta  zahájil  jednání  v 16.00 hod.  Přivítal  přítomné a zmínil  program, který  byl  uveden na  
pozvánce. Zapisovatelkou jednání byla určena Lenka Břízová, ověřovateli Josef Matějka a Miroslav  
Jirčík.

1) Informace starosty, náměstků starosty, členů VV OSH,
Starosta podal informace o jednání Vedení OSH 26. 10. 2020 a 14. 12. 2020 – zápisy rozeslány 
členům VV OSH po uvedených jednáních. Dále zmínil rozeslané informace členům VV OSH dne 
17. 2. 2021.

Usnesení č. 3.1
VV OSH bere na vědomí zápisy z jednání Vedení OSH ze dne 26. 10. 2020 a ze dne 14. 12. 2020,  
dále informace rozeslané starostou OSH členům VV OSH dne 17. 2. 2021.

Dále starosta OSH shrnul informace o příspěvku 10.000,- Kč na vydání Almanachu u příležitosti 
150. výročí založení SDH Vysoké Mýto. Tuto záležitost VV OSH projednal elektronicky ve dnech 
12. – 15. 3. 2021.

Usnesení č. 3.2
VV OSH bere na vědomí informace z projednání příspěvku na vydání Almanachu SDH Vysoké Mýto 
ke 150. výročí založení a schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

Starosta podal informace o činnosti kanceláře OSH v mezidobí od jednání VV OSH:
− snaha o fungování, nedošlo k úplnému uzavření (v lednu musel být provoz omezen)
− v současnosti běžná otevírací doba
− proběhla inventarizace majetku – 10. 2. 2021 – Blanka Havlová (za OKRR), Jiří Sazima (za 

VV OSH) + starosta + Lenka Břízová
− proběhla kontrola ČSSZ – za roky 2017 – 2020 – v lednu 2021 – vše v pořádku
− zpracována účetní uzávěrka za rok 2020 – vše odevzdáno včas, výkaz na soud odeslán na 

SH ČMS
− zpracována daňová přiznání za rok 2020 – vše odevzdáno včas, v pořádku
− kontrola odevzdaných výkazů

− Registrační listy kolektivu MH
− Registrační listy sportovního oddílu
− Přehled o majetku a závazcích SDH za rok 2020 – odevzdat do 31. 5. 2021

Usnesení č. 3.3
VV OSH bere na vědomí informace o provozu kanceláře OSH v období od minulého jednání VV 
OSH.

Starosta dále informoval o úpravách kanceláře OSH, které projednalo Vedení OSH 14. 12. 2020:
− zbylý černý nábytek je v majetku HVP, HVP si zajistí odvoz
− starosta představil návrh výměny zbylého nábytku, v této souvislosti by došlo i k výmalbě 



(naposledy v roce 2013) a výměně starého prošlapaného koberce (více než 15 let)
− celkové náklady jsou spočítány na 120.000,- Kč, přičemž zdroje financování jsou 

následující:
– 5.000,- Kč příspěvek HVP, cca 45.000,- Kč by mohly pokrýt dotace, zbytek (70.000,- Kč 
vlastní zdroje – financování – přebytek z hospodaření roku 2020 cca 130.000,- Kč)

− časový plán – 3. a 4. týden v červenci – vystěhování – výmalba – výměna koberce – nábytek
− proběhla krátká diskuse, ve které VV OSH doporučil ještě zadat výrobu skříňky na 

slavnostní prapor OSH

Usnesení č. 3.4
VV OSH schvaluje návrh výměny starého nábytku v kanceláři OSH a úpravy (výmalba a výměna 
koberce) v navržené podobě včetně návrhu rozpočtu a ukládá starostovi zajistit potřebné úkony 
k provedení těchto úprav.

Starosta informoval o automobilech ve vlastnictví OSH:
− v září 2020 jsme od Pardubického kraje obdrželi vozidlo Fabie (r.v. 2008 – STK proběhla v 

lednu 2021 – do roku 2023, najeto cca 240000 km)
− doposud máme ještě vozidla Octavia combi stříbrné (obdrželi jsme od Pardubického kraje v 

roce 2015, r.v. 2004, najeto 340 000 km)
− v roce 2015 jsme dostali darem (tehdy byla reálná cena 39.000,- Kč) – STK je do 3/2022
− 1.9, benzín, při STK 7 lehkých závad (většinou koroze)
− Starosta navrhuje ponechat pouze auto Fabie, na automobil Octavia je zájemce
− VV OSH navrhuje nechat ocenit hodnotu vozu odborníkem a odprodat zájemci ve výši 

odhadu

Usnesení č. 3.5
VV OSH schvaluje odprodej vozu Octavia combi zájemci za cenu stanovenou odborníkem a ukládá  
starostovi zajistit úkony k přepisu vozidla.

Starosta podal informace k výročním valným hromadám SDH a okrsků 2020/2021
− neproběhly nikde (kvůli vládním restrikcím nemohly být uskutečněny)
− dle Stanov – musí být 1 valná hromada za rok 
− další termín nebude VV OSH stanovovat

Dále starosta informoval o plánu jednání starostů okrsků 
− uskutečníme až umožní opatření – květen – červen (uskutečnit, abychom mohli předat 

případné informace)

Starosta informoval o poukázkách na poháry od společnosti SABE, které obdrželi starostové okrsků 
v září 2020:

− původní platnost do 30. 4. 2021, telefonicky domluveno, že platí min. do 30. 6. 2021 (dle 
rozhovoru není problém prodloužit – je jim jasné, že nemohl nikdo uplatnit

Starosta podal informace o:
Hlášení o činnosti SDH a OSH za rok 2020
Odevzdaných členských příspěvcích na rok 2021

− vyhodnotí OKRR na svém jednání
− chybí Pastviny – bude řešeno
− chybí Moravský Karlov a Skořenice – 2x upozorněni mailem



Starosta informoval o překážkách z KSH za rok 2020
− v lednu 2021 byly převezeny do Mladkova (zajistil HZS)
− kladina pro požární sport
− stavitelná bariéra 150/170
− okno
− jsou uloženy s ostatními překážkami v Mladkově a řádně inventarizovány.

Starosta dále informoval, že probíhá rozvoz testů a roušek do škol v celém kraji, v našem okrese se 
realizuje podle ORP. Probíhá v podobném režimu jako na jaře 2020. Organizaci zajišťuje starosta, 
Pavel Černohous a Václav Skalický.

Usnesení č. 3.6
VV OSH bere na vědomí informace starosty OSH o činnosti za uplynulé období.

Starosta podal informace ze Shromáždění starostů OSH Brno – 24. 4. 2021
- další jednání bude 28. 5. 2021 – již ke sjezdu
- VI. Sjezd bude 9. 7. 2021 v Brně – jednodenní, pouze volby
- SHČMS, resp. HVP – mělo v současnosti 2 soudní spory (1 již skončil ve prospěch SH ČMS)
- valná hromada HVP – v pátek 30. 4. 2021 v Praze
- hospodaření SH ČMS za rok 2020, rozpočet SH ČMS na rok 2021 – dotace snad ve stejné výši
- zpráva ÚKRR, hospodaření vlastních organizací, plán práce Vedení SH
- příspěvek VV OSH Česká Lípa, aby se nekonaly postupové soutěže

Usnesení č. 3.7
VV OSH bere na vědomí informace starosty OSH ze Shromáždění starostů OSH v Brně ze dne 24. 4.  
2021.

2) Informace z odborných rad OSH
ORM – vedoucí omluven, stručně informoval starosta
- soutěže mládeže – záleží na opatřeních, je snaha uskutečnit okresní kolo v omezeném režimu (jen 
vybrané disciplíny). 

ORR – Ing. Vladimír Makeš
− proběhla krátká diskuse ohledně okresního kola v požárním sportu 2021, ze které vzešlo, 

pokud to pravidla dovolí, uskutečnit např. pouze formou soutěže v požárním útoku a soutěž 
v běhu na 100 m překážek pouze pro zájemce – jednotlivce

− okrskové soutěže ponechat možnost uspořádat až do 31. 10. 2021 (bez návaznosti na okresní 
kolo)

ORP a OO – Květuše Bogapovová
- PO Očima dětí a mládeže 2021 – proběhlo vyhodnocení ve čtvrtek 22. 4. 2021, poměrně slušná 
účast. Slavnostní vyhodnocení je plánováno v Říčkách – Orlickém Podhůří – pokud to pravidla 
dovolí (do konce června 2021). Pokud ne, budou ceny a diplomy předány do škol a vedoucím 
mládeže do konce června 2021.
- krajské vyhodnocení se uskuteční 6. 5. 2021

OKRR – Josef Matějka
- rada se uskuteční 19. 5. 2021
- zpětný příspěvek okrskům – splněné podmínky má 15 okrsků (odevzdané Hlášení o činnosti a 
zaplacené členské příspěvky do 31. 1. 2021).



AZH – Jiří Sazima
- udílení titulů ZH – čeká na udělení 12 členů z našeho OSH – byl jim zaslán v únoru 2021 dopis od 
starosty SH ČMS, že se počítá s udělením v Přibyslavi, až to pravidla umožní
- gratulace jubilantům jsou průběžně zasílány
- okresní setkání ZH – kvůli opatřením se opět neuskuteční, plánuje se, že by krajské setkání ZH 
mohlo proběhnout v letních měsících někde venku

Usnesení č. 3.8
VV OSH bere na vědomí informace z odborných rad OSH.

3) Rozpočet OSH – čerpání za rok 2020, návrh na rok 2021
Starosta informoval členy VV OSH o čerpání rozpočtu OSH za rok 2020 – čerpání bylo připraveno 
v lednu, elektronicky odesláno předsedovi OKRR. Členové VV OSH obdrželi v materiálech 
v únoru 2021. Čerpání bude předloženo starostům okrsků na nejbližším jednání.

Usnesení č. 3.9
VV OSH bere na vědomí čerpání rozpočtu OSH za rok 2020 a ukládá starostovi je předložit na  
nejbližším jednání starostů okrsků.

Dále starosta představil původní návrh rozpočtu OSH na rok 2021, který byl zpracován v lednu 
2021. V současnosti se rozchází se skutečností (kvůli nekonání akcí), a proto OKRR se starostou 
zpracují nový návrh rozpočtu OSH, který bude předložen VV OSH a starostům okrsků na 
nejbližším jednání. Doposud byly z prostředků OSH hrazeny pouze běžné provozní výdaje.

Usnesení č. 3.10
VV OSH bere na vědomí informace o připraveném návrhu rozpočtu OSH a ukládá starostovi a  
OKRR přepracovat návrh dle skutečnosti za první čtyři měsíce roku 2021 a předložit VV OSH a  
následně jednání starostů okrsků.

4) Plán akcí na rok 2021
VV OSH projednal postup ke zpracování plánu akcí na rok 2021. Plán akcí a jednání OSH byl 
rozeslán členům VV OSH v únoru 2021. Zatím je plán ponechán beze změn, záleží na platných 
opatřeních.

Usnesení č. 3.11
VV OSH bere na vědomí plánované akce na rok 2021 s tím, že záleží na platných opatřeních vlády.  
Snaha bude co nejvíce plánovaných akcí uskutečnit.

6) Návrhy na vyznamenání,
Starosta informoval o došlých návrzích na vyznamenání. Všechna vyznamenání splňují Statut 
vyznamenání SH ČMS a byla schválena.

Usnesení č. 3.12
VV OSH schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

7) Různé,
Starosta informoval o plánu dalšího jednání VV OSH – pondělí 31. 5. 2021 v 16.00 hod. – ještě 
bude rozeslána pozvánka.

Miroslav Chvosta – zpracoval výročí sborů v roce 2021 a oslovil je. V této souvislosti poděkoval 
Lence Břízové za spolupráci při opravě roků založení sborů.



V 17.25 starosta jednání ukončil. Příští jednání se uskuteční v pondělí 31. 5. 2021 v 16.00 hod.

Zapsala: Lenka Břízová ___________________________

Ověřili: Josef Matějka ___________________________

Miroslav Jirčík ___________________________

Starosta OSH Jan Růžička ___________________________


