Zápis z mimořádné valné hromady okrsku č. 3 Úpicko-rtyňského
Datum: 17.02.2021
Místo: klubovna SDH Havlovice
Prezence (viz. přiložená prezenční listina):
Borůvka Pavel (starosta okrsku), Vít Zdeněk (náměstek starosty okrsku), Hepnar Petr st. (velitel
okrsku), Petr Hepnar ml. (člen ORR)
Karel Jansa (SDH Maršov u Úpice), Semerák Pavel (SDH Rtyně v Podkrkonoší), Seidel Jan (SDH
Suchovršice), Peterka Martin (SDH Batňovice), Jiroušek Zdeněk ml. (SDH Úpice), Jiroušek
Zdeněk st. (SDH Kvíčala), Krtička Pavel, Petr Hepnar ml. (SDH Velké Svatoňovice), Jansa
Jaroslav (SDH Havlovice), Hrubý Petr (SDH Markoušovice), Hejna Aleš (SDH Libňatov)
Jednání konáno v souladu s doporučeními Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (prohlášení
k valným hromadám 2020/2021), jakož i za dodržení předepsaných odstupů, hygienických pravidel
a ochrany dýchacích cest (všichni přítomní měli buď respirátor FFP2 nebo min. chirurgickou
roušku).

Valnou hromadu zahájil v 18:00 h starosta okrsku pan Pavel Borůvka. Přivítal přítomné a požádal
je o minutu ticha za hasiče, kteří navždy opustili sdružení – zejména pak bývalého starostu
Okresního sdružení hasičů v Trutnově a starostu Krajského sdružení Královéhradeckého kraje,
zasloužilého hasiče, pana Jiřího Orsáka a starostu Sboru dobrovolných hasičů v Suchovršicích
pana Oldřicha Víta.
Následně starosta okrsku navrhl za pořizovatele zápisu pana Jana Seidela (SDH Suchovršice)
a za ověřovatele zápisu pana Pavla Semeráka (SDH Rtyně v Podkrkonoší) a Pavla Krtičku (SDH
Velké Svatoňovice).
hlasování
14-0-0
návrh
byl
schválen
Starosta okrsku navrhl program, kterým se bude výroční valná hromada okrsku dne 17.02.2021
řídit.
hlasování
14-0-0
návrh byl schválen
Starosta okrsku následně po schválení programu přistoupil k jednotlivým bodům programu:
1) informace k pietnímu shromáždění a poslednímu rozloučení s bývalým starostou Okresního
sdružení hasičů v Trutnově a starostou Krajského sdružení Královéhradeckého kraje,
zasloužilým hasičem, panem Jiřím Orsákem. Pietní shromáždění proběhne v pátek
19.02.2021 od 09:00 před stanicí HZS v Trutnově. Další informace podal pana Jaroslav Jansa
(SDH Havlovice). K tomuto bodu dále vedena samostatná diskuse.
2) zpráva starosty okrsku – starosta okrsku přednesl zprávu o činnosti okrsku za uplynulý rok,
přičemž zmínil distribuci ochranných prostředků, zabezpečení školení výjezdových jednotek
(před uzávěrou v důsledku nového koronaviru), volební shromáždění okresního sdružení a
dále podal vyčerpávající informace z výkonného výboru. Jednání jsou do odvolání zrušena,
přičemž návrh starosty našeho okrsku na videokonferenci nebyl odsouhlasen starostou OSH.
Zejména ve vztahu k informacím z výkonného výboru, v návaznosti na výstupy z jednání
zástupců okrsku ze dne 21.12.2020 byla vedena živá diskuse. V této souvislosti byly zmíněny i
výstupy ze schůzky s dnes již bohužel bývalým starostou KSH Jiřím Orsákem, ke které došlo
v lednu tohoto roku.

Dále starosta Pavel Borůvka seznámil přítomné zástupce sborů s tím, že na žádost o
seznámení se s průhledným financováním OSH Trutnov, která vzešla ze schůze zástupců
okrsku č. 3 ze dne 21.12.2020, neobdržel žádné podrobné informace a tudíž není možné
zástupce sborů zatím nijak informovat.
Jednotliví zástupci sborů dobrovolných hasičů vyjádřili nespokojenost s tím, jak byly
zodpovězeny jejich dotazy vznesené prostřednictvím starosty okrsku Pavla Borůvky ze strany
vedení okresního sdružení. Pavel Semerák se v diskusi ke zprávě starosty okrsku pozastavil
nad režimem využívání služebního automobilu pro cesty do zaměstnání a zpět domů u
zaměstnankyně kanceláře paní Kubíčkové, které považuje za velmi nevhodnou formu bonusu
zaměstnavatele. Dále vyjádřil nepochopení pro režim práce z domu v kanceláři OSH, kde je
jediná pracovnice bez rizikových kontaktů s nějakým kolegou v obří kanceláři. Zástupci sborů
se v diskusi k tomuto bodu shodli na požadavku vůči Okresnímu sdružení hasičů Trutnov, aby
bylo vše prověřeno takto:
- detailní financování provozu kanceláře Okresního sdružení hasičů Trutnov vč. předložení
veškerých dokumentů dokládajících příjmy/výdaje, finanční deník celého hospodaření vč.
energií, popřípadě i další financování pronájmu prostor OSH za předešlá období
- pracovní náplň pracovnice Okresního sdružení hasičů Trutnov
- detailní přehled provozu automobilu Okresního sdružení hasičů Trutnov a veškerého
financování provozu vozidla pro potřeby Okresního sdružení hasičů Trutnov i mimo
potřeby Okresního sdružení hasičů Trutnov vč. předložení dokladů o provozu tohoto
vozidla (kniha jízd za období 2018 – 2021)
- vysvětlení, z jakého důvodu není vyhotoven plán hospodaření kanceláře Okresního
sdružení Trutnov na rok 2021 (dosud není zveřejněn)
- detailní financování tábora v Bílých Poličanech za rok 2020.
- žádá o zpřístupnění revizních zpráv o hospodaření kanceláře Okresního sdružení Trutnov
za období 2018 – 2020.
- doporučuje zveřejňovat zápisy z jednání orgánů Okresního sdružení Trutnov maximálně do
7 pracovních dnů od data konání na webu sdružení; v případě, že toto není možné, o
písemné sdělení důvodu a zveřejnění na webu sdružení.
- žádá VV OSH Trutnov o prošetření postupu kanceláře a chování pracovnice paní
Kubíčkové ve vztahu k námitce pana Semeráka na využívání pracovní doby a přítomnosti
na pracovišti.
Z tohoto důvodu bude navrženo náměstkem starosty okrsku v závěru schůze usnesení v této
záležitosti.
Starosta podal informaci ohledně projednání krácení finančních prostředků za neúčast SDH
Markoušovice a SDH Suchovršice na shromáždění delegátů okrsku s vedením okresního
sdružení. Informace vzata zástupci sborů na vědomí.
3) zpráva velitele okrsku – velitel okrsku pan Petr Hepnar st. poděkoval velitelům a jednotkám
za činnost. V závěru loňského roku posílal e-mailem témata na školení členů výjezdových
jednotek. S ohledem na pandemickou situaci však není možné uspořádat společná školení za
účasti zajímavých lektorů. Současně proto velitel okrsku provedl krátké školení a poučil
zástupce sboru o povinnostech velitelů jednotek. Dále krátce zhodnotil činnost z pohledu
velitelů jednotek za uplynulý rok a přednesl plán činnosti na rok 2021.
4) zpráva revizora účtu – zprávu revizora účtu přednesl pan Pavel Semerák. Stav finančních
prostředků k 01.01.2020 činil 8.461 Kč. Výdej v roce 2020 činil 3.400 Kč (výroční valná
hromada okrsku) a konečný stav k 31.12.2020 činil 5.061 Kč.
5) zprávy zástupců jednotlivých sborů

i. SDH Libňatov – jsou řešeny plány na novou hasičskou zbrojnici, děti v důsledku
pandemické situace v útlumu
ii. SDH Maršov u Úpice – proběhla repase stříkačky, 1 kulturní akce v srpnu, jinak
bohužel v důsledku epidemie koronaviru činnost sboru v útlumu
iii. SDH Suchovršice – podařilo se uspořádat dvě akce přes léto, jinak údržba techniky,
činnost dětí taktéž v útlumu – v lednu úmrtí starosty sboru, bude řešeno po uvolnění
restrikcí
iv. SDH Rtyně v Podkrkonoší – pravidelné schůze jsou pořádány tak, aby vyhověly
platným nařízením, údržba techniky, školení si zajišťuje velitel, děti mají setkávání
formou videokonferencí – dostávají úkoly. Dále zástupce sboru informoval o pomoci
panu Odonu Vlčkovi, zasloužilému hasiči.
v. SDH Batňovice – do vládních restrikcí se stihl uspořádat ples, valná hromada nebyla,
v létě uspořádali akci pro členy sboru
vi. SDH Markoušovice – vypomáhali obci s rozdáváním roušek a dezinfekce, nákupy pro
obyvatele, jedna akce
vii. SDH Úpice – v létě díky uvolnění restrikcí zajistili na pouti občerstvení, jinak se věnují
činnosti výjezdové jednotky
viii. SDH Kvíčala – členové roznášeli roušky, Covid-19 omezil činnost – nabízeli i nákupy
pro občany (bez zájmu), jinak údržba techniky a vybavení
ix. SDH Velké Svatoňovice – uspořádali ples, dětský den a došlo k obměně techniky
sboru
x. SDH Havlovice – získali zázemí pro děti u hřiště – došlo k jeho úpravě, činnost zajišťují
mladí – ples stihli uspořádat před uzávěrou v důsledku šíření koronaviru
6) diskuse – v rámci diskuse podal pan Hejna informace o chodu dětského tábora pořádaného
okresním sdružením hasičů v roce 2020.
Starosta okrsku poděkoval SDH Havlovice za možnost uspořádat výroční valnou hromadu a
její zajištění. Dále poděkoval všem přítomným zástupcům za aktivní přístup k jednání.
Následně starosta sboru ukončil diskusi a předal slovo Zdeňku Vítovi, aby přednesl návrh na
usnesení z dnešní valné hromady.

Náměstek starosty okrsku č. 3 Úpicko-rtyňského pan Zdeněk Vít přednesl návrh na
usnesení:
Valná hromada okrsku č. 3 po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy
revizora účtů, plánu práce na další rok, návrhu rozpočtu, diskusi a připomínkách přijímá následující
usnesení:
valná hromada schvaluje:
1. zprávu o činnosti starosty okrsku
2. zprávu o činnosti velitele okrsku
3. zprávu revizora okrsku
4. plán činnosti na další rok
5. návrh rozpočtu na další období
6. plán práce výboru okrsku
7. usnesení z valné hromady okrsku č. 3 konané dne 17.02.2021
II. valná hromada ukládá
1. zabezpečit pravidelnou činnost okrsku č. 3 tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní
valnou hromadou obsažené v dnes schválených dokumentech a to v souladu s vládními
opatřeními proti šíření epidemie koronaviru
2. vyhodnotit diskusi z valné hromady a náměty zapracovat do plánu činnosti
I.

3. zabezpečit účast představitelů okrsku č. 3 na jednání okresního sdružení a shromážděních
OSH
4. plně využívat k činnosti informačního portálu OSH Trutnov a webových stránek OSH
Trutnov, SH ČMS a jeho pobočných spolků,
III. valná hromada všem členům okrsku č. 3 Úpicko-rtyňského ukládá:
1. aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
2. i nadále podporovat práci výboru okrsku č. 3
IV. valná hromada v návaznosti na jednomyslnou shodu zástupců zúčastněných sborů požaduje
od starosty okresního sdružení hasičů v Trutnově odpovědi na otázky obsažené v zápise
z dnešní valné hromady v bodu 2)
V. valná hromada v návaznosti na jednomyslnou shodu zástupců zúčastněných sborů pověřuje
jednáním ve věci usnesení z valné hromady okrsku č. 3 Úpicko-rtyňského pod bodem 4
starostu okrsku pana Pavla Borůvku a velitele okrsku pana Petra Hepnara st. a souhlasí s tím,
aby předložení dokladů ve výše uvedené záležitosti byli přítomni zástupci sborů okrsku pan
Pavel Semerák a Seidel Jan a pan Petr Hepnar ml.
hlasování 14-0-0 usnesení bylo schváleno

Valná hromada byla ukončena starostou okrsku dne 17.02.2021 v 19:45 h.
Starosta okrsku č:3. Pavel Borůvka
Zapsal:
Seidel Jan
Ověřovatelé zápisu:
Pavel Semerák

Pavel Krtička

