
 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Trutnov 

Okrsek č. 5 - Dubenecko 

 

Návrh okrsku č. 5 na změnu programu jednání 

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, 

které se bude konat dne 05. 11. 2021 

 
 

Okrsek č. 5 – Dubenecko, po seznámení s podkladovými materiály pro jednání 
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, které se bude konat dne 05. 11. 
2021, předkládá k projednání a schválení níže specifikované a odůvodněné návrhy. 
 
 
Návrh č. 1 – změna programu jednání 
 

Navrhujeme změnit program jednání Shromáždění představitelů SDH okresu 
Trutnov na základě skutečností, zjištěných hloubkovou kontrolou KKRR. Nejprve 
rekapitulace stávajícího návrhu programu s odůvodněním navrhovaných změn: 
 
1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 - tento bod ponechat beze změn 
 
2) Předání ocenění za OKRR a KR kola 
 - tento bod ponechat beze změn 
 
3) Zpráva o činnosti OSH do 5. 11. 2021 
 - tento bod ponechat beze změn 
 
4) Výsledky hloubkové kontroly KKRR 

- zařadit jako bod č. 6 po bodu „Zpráva o hospodaření OSHTU do 31. 10. 2021“ 
a po bodu „Zpráva OOR + OKRR“ 
- změnu pořadí odůvodňujeme tím, aby bylo možné porovnat oba body 
se zjištěním hloubkové kontroly KKRR, a informace by měly zaznít před touto 
zprávou, čímž bude poskytnut přesnější obraz o hospodaření a o jeho kontrole, 
a zpráva o kontrole bude uzavřením a zhodnocením těchto bodů 
 

5) Hospodaření OSHTU do 31. 10. 2021+ návrh na rok 2022/schválení rozpočtu 
2021 

- zařadit jako bod č. 4 a neprojednávat návrh rozpočtu na rok 2022 ani 
schvalovat rozpočet pro rok 2021 
- změnu pořadí odůvodňujeme tím, aby bylo možné porovnat oba body 
se zjištěním hloubkové kontroly KKRR, a informace by měly zaznít před touto 
zprávou, čímž bude poskytnut přesnější obraz o hospodaření a o jeho kontrole, 
a zpráva KKRR o kontrole bude uzavřením a zhodnocením těchto bodů 
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- důvodem je absolutně nepřehledný stav hospodaření OSHTU, kdy nelze 
odsouhlasit žádné údaje za rok 2021 ani schválit rozpočet na příští rok 
- do vyřešení situace (viz další body) bude hospodaření OSHTU vedeno 
v režimu rozpočtového provizoria, byť i toto je velmi komplikované, má-li 
provizorium vycházet z rozpočtu roku 2021 
 

6) Zaměření činnosti do roku 2025 
- tento bod vyřadit z programu, protože nejprve je nutné stabilizovat ekonomiku, 
zvolit funkční vedení OSH a teprve poté je možné zodpovědně hovořit 
o zaměření činnosti, neboť nevíme, jaké skutečnosti se ještě v hospodaření 
objeví 
 

7) Zpráva OOR + OKRR 
- zařadit jako bod č. 5 a neprojednávat návrh rozpočtu na rok 2022 ani 
schvalovat rozpočet pro rok 2021 
- změnu pořadí odůvodňujeme tím, aby bylo možné porovnat oba body 
se zjištěním hloubkové kontroly KKRR, a informace by měly zaznít před touto 
zprávou, čímž bude poskytnut přesnější obraz o hospodaření a o jeho kontrole, 
a zpráva KKRR o kontrole bude uzavřením  a zhodnocením těchto bodů 

 
8) Zajištění VVH SDH a Okrsků 
 - tento bod ponechat beze změn 
 
9) Zvýšení členských příspěvků 

- tento bod vyřadit z programu zejména v souvislosti se skutečnostmi, které 
vyplývají z výsledků hloubkové kontroly KKRR, neboť jakákoliv manipulace 
s výší členských příspěvků je vyloučena do doby nastavení standardních 
podmínek hospodaření OSHTU 
 

10) Volba člena OKRR + předsedy 
- tento bod vyřadit z programu z důvodu návrhu na řešení aktuální situace 
OSHTU, který bude specifikován níže v návrhu č. 2 a je navrhován jako nový 
bod programu 
 

11) Diskuse 
 - ponechání tohoto bodu na programu s tím, že bude zařazen pod č. 9 
 
12) Závěr 
 - ponechání tohoto bodu na programu s tím, že bude zařazen pod č. 10 
 

 
Dalším krokem je zařazení nového bodu, označeného č. 7 se čtyřmi dílčími 

body takto: 
 
7) Reakce na zjištění hloubkové kontroly KKRR 

a) Odvolání starosty OSH Trutnov 
b) Odvolání kompletní OKRR 
c) Přijetí opatření organizačních, personálních a ekonomických opatření 
d) Rozhodnutí o právních krocích 
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Nyní uvádím finální podobu programu jednání po schválení a zapracování 

všech našich návrhů: 
 
1) Zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2) Předání ocenění za OKRR a KR kola 

3) Zpráva o činnosti OSH do 5. 11. 2021 

4) Hospodaření OSHTU do 31. 10. 2021 

5) Zpráva OOR + OKRR 

6) Výsledky hloubkové kontroly KKRR 

7) Reakce na zjištění hloubkové kontroly KKRR 

a) Odvolání starosty OSH Trutnov 

b) Odvolání kompletní OKRR 

c) Přijetí opatření organizačních, personálních a ekonomických opatření 

d) Rozhodnutí o právních krocích 

8) Zajištění VVH SDH a Okrsků 

9) Diskuse 

10) Závěr 

 
 
 
Návrh č. 2 – zařazení nového bodu programu jednání 
 

V návaznosti na první návrh, který se zabýval procedurálními otázkami 
programu jednání, předkládám návrh na zařazení nového bodu programu, v pořadí 
sedmého, obsahujícího čtyři dílčí body, jak bylo uvedeno v předchozím návrhu 
na změnu programu jednání: 
 
7) Reakce na zjištění hloubkové kontroly KKRR 

a) Odvolání starosty OSH Trutnov 

b) Odvolání kompletní OKRR 

c) Přijetí opatření organizačních, personálních a ekonomických opatření 

d) Rozhodnutí o právních krocích 

 
. Vzhledem k jeho zásadnímu významu uvádím detailní odůvodnění tohoto 

bodu a v něm uvedených opatření. 
 
Tento bod má za cíl, aby Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 

bez dalších zbytečných odkladů vyřešilo současnou situaci, a aby tak došlo k ukončení 
chaotického a mnohdy protizákonného řízení OSH Trutnov, zejména v oblasti 
ekonomické. 

 
Oproti prvotním zjištěním z první poloviny roku 2021, která nebyla pro těsnou 

většinu delegátů dostačující pro zásadní řešení vzniklé situace, máme v rukou závěry 
hloubkové kontroly KKRR, a po jejím prostudování můžeme konstatovat následující 
skutečnosti. 
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Ze závěrů č. 1 a 2, které se týkají pracovních smluv a platových náležitostí 
zaměstnankyně OSH Trutnov paní Stanislavy Kubíčkové, je zřejmé, že docházelo 
ke zkreslování listin falšováním podpisů a k vyplácení finančních prostředků 
bez schválení příslušným orgánem. Je tedy nutné identifikovat odpovědnost a zavinění 
konkrétních osob a zjistit výši škody, který byla jejich jednáním způsobena. Podle výše 
škody a formy zavinění se může jednat o věc trestně právní, kdy by mohly v úvahu 
přicházet trestné činy proti majetku (§ 209 – Podvod, § 206 – Zpronevěra, § 220 – 
Porušení povinnosti při správě cizího majetku, § 221 – Porušení povinnosti při správě 
cizího majetku z nedbalosti). 

 
Bod 3 závěrů KKRR prokazuje jednak zcela chaotické a neodpovědné vedení 

účetnictví OSH Trutnov, a vedle toho rovněž otevírá úvahy o trestně právním jednání, 
kdy by se vedle výše uvedených trestných činů mohlo jednat také o Dotační podvod 
podle 212 odst. 2 tr. zákoníku nebo o Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 
podle § 254 tr. zákoníku. 

 
Bod 4 dokladuje laxní přístup starosty OSH Trutnov k používání majetku 

(služební motorové vozidlo) i k manipulaci s platem zaměstnankyně OSH Trutnov, 
o kontrole smluvních dokumentů z minulosti ani nemluvě. 

 
Souhrn skutečností v závěru hloubkové kontroly nejen že potvrzuje původní 

podezření, ale ve všech parametrech je překračuje významnou měrou. 
Vedle odpovědnosti starosty OSH Trutnov a paní Kubíčkové odkrývá naprosto 
nedostatečnou a více než formální funkci celé Okresní kontrolní a revizní rady. Za celé 
kontrolované období (2015 – 2021) nevedlo působení tohoto orgánu ke zjištění 
jakéhokoliv pochybení. 

 
Jako zástupci okrsku č. 5 se ztotožňujeme s doporučeními KKRR a jak je výše 

uvedeno, navrhujeme do programu zařadit bod 
 
7) – Reakce na zjištění hloubkové kontroly KKRR 
 
s dílčími body 
 
a) Odvolání starosty OSH Trutnov 

jako osoby odpovědné za řízení OSH Trutnov díky pochybením učiněným 
při výkonu funkce, za neplněné základních povinností a uložených úkolů, 
za nezjednání nápravy u zjištěných nedostatků a pro celkovou nečinnost 
  

b) Odvolání kompletní OKRR 
pro neplnění základních povinností tohoto orgánu, když její činnost po dobu 
šesti let nevedla ke zjištění zjevných a zásadních pochybení v oblasti účetnictví, 
mezd a inventarizace majetku 
 

c) Přijetí opatření organizačních, personálních a ekonomických opatření 
kdy tímto rozumíme pověření zastupováním odvolaného starosty, přípravu 
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov s cílem volby nového starosty 
a OKRR, přijetí nového zaměstnance, stabilizace ekonomicky OSH Trutnov a 
učinění dalších kroků, které by vedly k nápravě současného tristního stavu 
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d) Rozhodnutí o právních krocích 
po zjištění výše způsobené škody a dalších skutečností musí podle všeho 
následovat trestní oznámení a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení; 
stejně tak je třeba podniknout právní kroky k vymáhání způsobené škody 
 
Uvedené návrhy byly přijaty zástupci SDH, sdruženými v okrsku č. 5 – 

Dubenecko, hlasováním per rollam (oběžníkem) dne 03. 11 2021, a budou zaslány 
v elektronické podobě na kancelář OSH Trutnov. 

 
Zástupci okrsku č. 5 současně žádají, aby byl tento dokument kanceláří OSH 

Trutnov neprodleně rozeslán všem účastníkům Shromáždění představitelů SDH 
okresu Trutnov, které se uskuteční dne 05. 11. 2021. 

 

Dubenec, dne 03. 11. 2021 

 
 Za okrsek č. 5 - Dubenecko: 

Petr Čtvrtečka, starosta 
 


