
Zápis z výroční valné hromady okrsku č. 3                                                                        
9. 2. 2022, Rtyně v Podkrkonoší – Malý kulturní sál,  MAKUS 18:00 

 

Jednání výroční valné hromady zahájil v 18:00 starosta okrsku č. 3 pan Pavel Borůvka. 

Přítomnost zástupců byla ověřena dle přiložené prezenční listiny, přičemž mandátový výbor 

zkonstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná (omluveni zástupci SDH Markoušovice, 

zástupci ostatních SDH přítomni). Jednání proběhlo dle platných mimořádných opatření.  

 

Starosta okrsku následně přivítal přítomné zástupce jednotlivých SDH okrsku a požádal 

přítomné o minutu ticha za zesnulé hasiče. 

 

Následně starosta okrsku navrhl program jednání v následujícím znění: 

 

1. Zahájení uvítání přítomných zástupců SDH okrsku 

2. Schválení programu jednání 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Zpráva starosty okrsku 

5. Zpráva velitele – vedoucího OORR 

6. Zpráva jednatele a pokladní 

7. Zpráva revizora účtu 

8. Návrh kandidátů na doplňující volby na pozici starosta OSH TU, náměstek OSH TU, 

člen OKRR 

9. Okrsková soutěž – termín (místo konání) 

10. Plán práce okrsku č. 3 na 2022 

11. Informace z OSH a dalších jednání dle zápisu z minulé schůze 

12. Diskuse 

13. Informace z jednotlivých SDH okrsku č. 3 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

Návrh programu schválen      hlasování 17-0-0 

 

Bod č. 3 programu 

- jako pořizovatel zápisu byl zvolen Jan Seidel (SDH Suchovršice)  

hlasování 16-0-1 

- jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Zdeněk Vít (SDH Libňatov) a Josef Pich (SDH 

Batňovice) 

hlasování 17-0-0 

- mandátový výbor byl navržen ve složení – vedoucí Jaroslav Jansa (SDH Havlovice), 

Josef Pich (SDH Batňovice) a Pavel Vít (SDH Suchovršice) 

hlasování 17-0-1 

- návrhová komise – Souček Michal (SDH Libňatov), Fulka Jiří, Jarý Petr (oba SDH 

Úpice) 

         hlasování 17-0-0 

 

Bod č. 4 programu  
Starosta okrsku p.Borůvka přednesl zprávu o činnosti okrsku za uplynulý rok, přičemž 

podrobně informoval o činnosti a dění v rámci OSH (prověření hospodaření, inventury a 

náprava hospodaření). Informoval o jednání o nájmu za kancelář OSH, jakož i o výběrovém 

řízení na pracovnici kanceláře OSH.  



Bylo zařízeno školení řidičů a referentů u Autoškoly Mazal.  

 

Bod č. 5 programu  
Velitel okrsku a vedoucí OORR pan Petr Hepnar st. podal informaci z OORR. Dále 

informoval o zkouškách „hasič III“. Pro letošní rok jsou naplánovány tři OORR.  

Následně přednesl zprávu o činnosti za rok 2021, kdy okrsek z důvodu Covid-19 neprováděl 

společné školení. Vloni proběhlo školení řidičů, poděkoval starostovi okrsku. Okresní kolo 

bylo v omezeném rozsahu v Dubenci, které vyhrálo SDH Havlovice. V kraji se umístili na 

čtvrtém místě.  

Podařilo se uspořádat školení velitelů JSDH na HZS.  

Poděkoval všem velitelům a jednotkám za činnost v těžkém roce 2021. Zvláštní poděkování 

z HZS jednotkám za účast na likvidaci chovů drůbeže v rámci opatření proti ptačí chřipce.  

Připomněl termíny soutěží. Okresní kolo proběhne 4. 6. 2022 – předjednán stadion ve Dvoře 

Králové n/L.  

 

 

Bod č. 6 a 7 programu  
Za nepřítomnou Jaroslavu Štěpánskou přednesl zprávu o hospodaření okrsku Bc. Pavel 

Semerák, který současně přednesl zprávu revizora účtu. Kontrola byla provedena on-line, 

přičemž počáteční stavy i konečné zůstatky souhlasí s podklady. Dále přednesl přehled o 

výdajích a příjmech okrsku. Nebyly shledány žádné nedostatky ve vedení účetnictví okrsku.  

 

 

Bod č. 8 programu 

S ohledem na uvolněné místo starosty OSH Trutnov, náměstka OSH Trutnov a člena OKRR 

byl starostou okrsku popsán způsob přípravy volby nového starosty OSH. O stanovisko bylo 

požádáno ústředí SH ČMS. Toto stanovisko starosta přednesl a seznámil s ním přítomné 

zástupce SDH.   

U tohoto bodu starosta okrsku dále podrobně informoval o situaci na OSH, o způsobu řešení 

nesrovnalostí v hospodaření, o záležitostech ohledně bývalé pracovnice kanceláře.  

Návrhová komise zapracovala návrhy vzešlé z diskuse a předložila následující návrh: 

- starosta OSH  bez nominace  

- náměstek OSH Pavel Borůvka (SDH Libňatov)  hlasování 16-0-1  

Aleš Hejna (SDH Libňatov)  hlasování 17-0-0 

- vedoucí OKRR bez nominace  

- člen OKRR  Pavel Semerák (SDH Rtyně v Podkrkonoší)   

        hlasování 16-0-1 
 

 

Bod č. 9 programu  
Velitel okrsku přednesl návrh ohledně okrskové soutěže. Současně otevřel otázku společného 

školení okrsku – s ohledem na vysokou koncentraci osob by nedoporučoval.  

Okrskové kolo – zástupci SDH Maršov u Úpice uvedli, že prostor je technicky způsobilý po 

rekonstrukci. Zástupci SDH se dohodli na tom, že okrskové kolo se uspořádá v Maršově 

u Úpice v pátek 13. 5. 2022 v 16:00 (15:30 – nájezd jednotek). Soutěž se uskuteční v případě 

příznivých podmínek v situaci s Covid-19.  

 

 

Bod č. 10 programu  
– náměstek starosty okrsku přednesl návrh plánu práce okrsku pro rok 2022: 



1) pravidelné schůze v předem dohodnutých termínech 

2) školení řidičů únor/březen 

3) valná hromada okrsku  

4) příprava propozic na okrskové kolo v požárním sportu 

5) cvičení okrsku č. 3 v průběhu roku po dohodě s velitelem okrsku č. 3 

6) školení členů okrsku po jednotlivých sborech 

hlasování 17-0-0 

 

 

Bod č. 11 programu  
– informace z OSH a dalších jednání dle zápisu z minulé schůze – byly podány v průběhu 

výroční valné hromady při diskusi jednotlivých bodů 

 

 

Bod č. 12 programu  
– diskuse: 

1) Petr Jarý (SDH Úpice) okomentoval možnost získat dotačních prostředků z MAS 

Jestřebí hory na věcné vybavení SDH. Pan Jarý zmapuje, co by JSDH potřebovaly 

a pokusí se vyjednat/zjistit v rámci MAS vyhlášení dotačního programu/výzvy. 

Informaci upřesnil Pavel Semerák (SDH Rtyně v Podkrkonoší) ohledně složení MAS. 

Termín na poslání návrhů do 15.03.2022 na adresu hasici.upice@tiscali.cz (viz 

přiložená informace). Kontakt: Petr Jarý (SDH Úpice).  

2) příspěvek okrsku – jednotlivá SDH přispějí okrsku jednotnou částku – Pavel Semerák 

(SDH Rtyně v Podkrkonoší) navrhl příspěvek 10 Kč/člena sboru nad 18 let – splatnost 

do výroční schůze okrsku dle členské základny k 1. 1. příslušného roku 

3) velitel okrsku Petr Hepnar st. apeloval na to, aby se SDH zúčastnily „Zlaté přilby“. 

Dále uvedl, že s úmrtím br. Jiřího Šepse, došlo k situaci, kdy se stal členem krajské 

odborné rady represe a následně i členem ústřední odborné rady represe. V této 

souvislosti se rozhodl rezignovat dnešním dnem na funkci velitele okrsku – zástupcem 

velitele okrsku je Pavel Krtička (SDH Velké Svatoňovice), který bude v tuto chvíli 

vykonávat funkci velitele okrsku. Je možné i zvolit nového velitele, záleží na 

zástupcích jednotlivých SDH.  

Dále podal informaci z úřední odborné rady represe o směřování v oblasti vzdělávání 

apod. Mimo jiné pohovořil i o oceňování členů a posloupnosti, kdy v některých 

sborech toto není řešeno.  

Závěrem poukázal na diskusi ohledně získání kvalifikace „hasič I, II a III“ a vyzval 

zástupce SDH, aby podporovali snahu o získání této kvalifikace u svých členů.   

K ÚHŠ Bílé Poličany uvedl, že pojišťovna chce prodat areál. V této souvislosti podal 

informace ohledně dalšího vývoje kolem ÚHŠ a možností pro tábory v souvislosti 

s rekonstrukcí kotelny.  

4) starosta okrsku upozornil na to, že zástupci SDH budou obesláni se žádostí o podpis 

prohlášení GDPR. Je třeba provést revizi uznání či ocenění u členů či sborů. Dále je 

třeba zkontrolovat vyvěšení dokumentů a údajů na portálu www.justice.cz.   

 

 

Bod č. 13 programu  
– informace z jednotlivých SDH okrsku č. 3 

Suchovršice – oslavy 130 let sboru 4. 6. 2022 

Libňatov – bude probíhat rekonstrukce silnice po konec obce. Váhají s oslavami – mělo by 

být 2. 7. v odpoledních hodinách. Konečné rozhodnutí padne v květnu.   

mailto:hasici.upice@tiscali.cz
http://www.justice.cz/


 

 

Bod č. 14 programu  
– návrh usnesení: 

 

Výroční valná hromada okrsku č. 3 

 

I.  schvaluje:  

1) zprávu o činnosti starosty 

2) zprávu o činnosti velitele, 

3) zprávu pokladní a návrh rozpočtu na další období,  

4) zprávu revizora okrsku, 

5) plán práce a činnosti na rok 2022, 

6) usnesení z valné hromady okrsku č. 3 konané dne 9. 2. 2022, 

      

II. navrhuje: 

1) kandidáty na funkce ve vyšších orgánech - okrsku, OSH, KSH a SH ČMS: 

a. náměstek OSH Pavel Borůvka (SDH Libňatov) a Aleš Hejna (SDH 

Libňatov) 

b. člen OKRR  Pavel Semerák (SDH Rtyně v Podkrkonoší) 

2) po projednání v jednotlivých sborech příspěvek 10 Kč/člena sboru nad 18 let od 

jednotlivých SDH na činnost okrsku se splatností do výroční valné hromady 

okrsku dle členské základny k 1. 1. příslušného kalendářního roku 

 

III.       ukládá 

výboru okrsku č. 3 

1) zabezpečit pravidelnou činnost okrsku č. 3 tak, aby byly splněny úkoly stanovené 

dnešní valnou hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech 

2) dodržovat plán činnost okrsku č. 3 na další rok, popřípadě dle vznesených a 

schválených námětů a připomínek plán dopracovat (rozšířit) 

3) vyhodnotit diskusi z valné hromady (vč. připomínek) a náměty zapracovat do 

plánu činnosti 

4) zabezpečit účast představitelů okrsku č. 3 na jednáních okresu a shromážděních 

OSHTU 

5) plně využívat k činnosti informačního portálu OSH Trutnov a webových stránek 

OSH Trutnov, SH ČMS a jeho pobočných spolků, 

všem členům okrsku č. 3 

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.       bere na vědomí 

1) rezignaci velitele okrsku Petra Hepnara st. ke dni 9. 2. 2022 na tuto funkci.  

 

hlasování 17-0-0 



 

 

Bod č. 15 – závěr 

Na závěr starosta okrsku poděkoval Petru Hepnarovi st. za jeho práci ve funkci velitele. Také 

poděkoval místnímu SDH Rtyně v Podkrkonoší za uspořádání výroční valné hromady okrsku 

č. 3.  

 

Příští okrsková schůze se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 v 18:00 v hasičské zbrojnici v Úpici.  

 

Jednání výroční valné hromady okrsku bylo ukončeno v 20:33 h.  

 

Zapsal dne 9. 2. 2022      Jan Seidel 

 

 

Zápis ověřil: 

 

 

Zdeněk Vít       Josef Pich 


