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Zápis 
ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, 

konaného dne 5. 11. 2021 od 16:00 hodin 
v zasedacím sále Městského úřadu Trutnov 

 
Přítomno: 59 představitelů SDH, 12 členů VV OSH, 7 členů OKRR, 5 zasloužilých hasičů a 4 
hosté 
 
 
PROGRAM: 
1. zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. předání ocenění 
3. zpráva o činnosti OSH do 5. 11. 2021 
4. zprávy OOR - OKRR   
5. hospodaření OSH TU do 10. 10. 2021 
6. návrh na navýšení členských příspěvků 
7. zaměření činnosti do roku 2025 
8. zajištění VVH SDH a Okrsků 
9. doplnění člena OKRR z okrsku č. 7 - volba 
10. výsledky hloubkové kontroly KKRR 
11. přestávka 
12. diskuse 
13. návrh na usnesení  
14. závěr 
 
1. Zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Člen výkonného výboru Bc. Vratislav Lánský zahájil řádné shromáždění představitelů SDH 
okresu Trutnov a přivítal hosty, bývalého poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka Ph.D., vedoucího prac. IZS a služeb HZS Královéhradeckého 
kraje, územního odboru Trutnov mjr. Mgr. Pavla Matějku, starostu KSH Královéhradeckého 
kraje Ivana Krause, vedoucí KKRR Ing. Dagmar Bittnerovou a všechny přítomné zasloužilé 
hasiče. 
Předsedající provedl volbu mandátové komise ve složení Anna Volšičková, Miroslava 
Zubričánová a Lenka Máslová. Byla provedena volba komise návrhové ve složení Oldřich 
Nehyba, Jan Černý a František Podolník, sčítací komise ve složení Michal Vejnar, Petr Hepnar 
ml. a Martin Matoušek. 
Dále byli navrženi zapisovatelé jednání Bc. Václav Schreier a Jaroslav Jansa a ověřovatelé 
zápisu Jiří Dufek, Petr Řehůřek a Julie Burdychová.   
Všichni navržení byli schváleni 54 přítomnými, zdržel se 1. 
Předsedající přednesl program jednání dnešního shromáždění, který nebyl schválen. 
Hlasování pro 23, proti 24, zdržel se 3. 
Došlo k přepočítání přítomných zástupců jednotlivých SDH – celkem 55 přítomných 
představitelů SDH okresu Trutnov. 
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JUDr. Milan Štěpánek přednesl návrh okrsku č. 5 na změnu programu a zařazení nového 
bodu programu jednání (včetně odůvodnění) Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 
– viz příloha č. 1 zápisu. 
Hlasování pro 32, proti 22, zdržel se 1. 
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého 1. náměstka starosty OSH Ing. Jiřího Šepse a 
všech zesnulých dobrovolných hasičů okresu Trutnov. 
 
2. Předání ocenění za OKRR a KR kola 
Julie Burdychová za asistence starosty KSH Ivana Krause a starosty OSH Miloslava Bárty 
předala ocenění mládežnickým družstvům prostřednictvím starostů oceněných SDH. 
Petr Hepnar za asistence starosty KSH Ivana Krause a starosty OSH Miloslava Bárty předal 
ocenění soutěžním družstvům žen a mužů. 
 
3. Zpráva o činnosti OSH do 5. 11. 2021 
Starosta OSH Miloslav Bárta přednesl Zprávu o činnosti OSH do 5. 11. 2021, ve které 
poděkoval všem za reprezentaci našeho okresu na všech soutěžích v rámci celé ČR (hra 
Plamen, dorostenci, mistroství republiky ČR, CTIF). Zhodnotil uspořádání letního tábora, 
kontrolu hospodaření OSH, poděkoval kontrolorům, zhodnotil činnost výkonného výboru, 
který se v poslední době scházel dost často. Jelikož není schválen rozpočet na rok 2021, platí 
se jen nutné výdaje nájem, energie, leasing, apod. Hovořil o existenci smlouvy na používání 
služebního vozidla z roku 2017, u kterého nebyla vedena kniha jízd, zavedení knihy jízd od    
1. 3. 2021, o údajně neoprávněném čerpání prostředků ze strany pracovnice kanceláře, 
vztahu starosta versus pracovnice kanceláře. Výkonný výbor neschválil žádné navýšení mzdy 
pracovnice kanceláře od roku 2015.  K plnění úkolů výkonného výboru - některé se podařilo 
splnit, některé bylo nutné prověřit, zda jsou v souladu s platnou legislativou. Na závěr 
poukázal na tu skutečnost, že jako starosta OSH neobdržel všem rozeslaný návrh na změnu 
programu jednání z okrsku č. 5, který elektronicky odešel z kanceláře OSH bez jeho vědomí.   
 
4. Hospodaření OSH TU do 31. 10. 2021 
Starosta OSH Miloslav Bárta zhodnotil hospodaření OSH, které všichni obdrželi ve svých 
materiálech. Z rekapitulace vyplývá, že OSH je v kladných číslech + 5.740,18 Kč.  
O slovo se přihlásila Ing. Bittnerová, která se pana starosty zeptala, kdo zpracoval tento 
materiál k jednání. Odpověď zněla kancelář OSH, po odsouhlasení starosty, náměstků a 
výkonného výboru. Paní Bittnerová všem sdělila, že má doklady a tabulku z roku 2020, a když 
to porovná, příjmy i výdaje jsou stejné, jako v roce 2020. Dle kontroly účetních dokladů 
z letošního roku má celkové výnosy (příjmy) 905.986,00 Kč a ne 1.174.224,01 a náklady 
(výdaje) 776.821,25 Kč a ne 1.168.483 Kč. Předložený souhrn příjmů a výdajů nesedí se 
skutečností a je tedy k ničemu. V souhrnu jsou tedy nepravdivé údaje. Má k dispozici 
ofocené účetnictví z roku 2020 a je ochotna sestavy ukázat přes dataprojektor. 
 
5. Zpráva OOR + OKRR 
Vedoucí rady mládeže Julie Burdychová – rada mládeže se schází pravidelně, zahájila sezónu 
v září, v listopadu proběhne školení vedoucích v Radvanicích, snad to situace dovolí. 
Poděkování SDH Rudník Arnultovice za soutěž v požární všestrannosti. Zahájen v Horním 
Lánově seriál soutěží šedesátkování, loňský ročník byl zrušen. V přípravě jsou i další soutěže. 
Je potřeba věnovat pozornost dotacím, je vyhlášen dotační titul Královéhradeckého kraje. Je 
potřeba věnovat pozornost registraci sportovců a registraci dětí.   
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Vedoucí odborné rady represe Petr Hepnar podal informace o soutěžích, vyzvedl družstvo 
žen z Hřibojed, které reprezentovalo náš okres na mistrovství republiky, kde obsadilo krásné 
23. místo. Poděkování patří všem sportovcům z okresu Trutnov. Na mistrovství republiky TFA 
ve Svitavách nás reprezentoval Jakub Novotný z Radvanic, skončil na krásném 37. místě. 
K činnosti zásahových jednotek proběhl v měsíci září na HZS velitelský den, JPO II. III. a V., 
v září a říjnu proběhla cyklická školení těchto jednotek. Na 8. prosince jsou vyhlášeny 
zkoušky na Hasič II. a III.  
 
Vedoucí odborné rady prevence Petr Řehůřek informoval, že se podařilo uspořádat okresní 
kolo soutěže POODM 2021 a po téměř dvouleté odmlce podzimní seminář preventistů SDH 
v okrese Trutnov, kterého se zúčastnilo 32 preventistů. Dále informoval o nových učebních 
skriptech pro preventisty SDH II. a III., a nově vydaných propozicích soutěže POODM pro rok 
2022. 
  
Zprávu OKRR přednesl předsedající – rada se v roce 2021 sešla 7x, proběhly kontroly 
hotovosti, účetních dokladů a kontrola hospodaření dle rozpočtového provizoria. Dále se 
rada zabývala podněty pana Meisla, činností výkonného výboru a zprávou KKRR. Výkonný 
výbor OSH nechal neoprávněně stáhnout z webových stránek zprávy rady a tím porušil 
nezávislost této rady. Byl zpracován návrh dopisu o spolupráci s obcemi okresu Trutnov, 
který byl předán starostovi OSH k rozeslání přes kancelář OSH.  
 
Ivan Kraus, starosta KSH Královéhradeckého kraje pozdravil naše shromáždění, poděkoval za 
pozvání, za odvedenou práci, za přípravu všech postupových soutěží. Od letošního roku 
můžeme používat hasičský stadion HZS Hradec Králové, byla podepsána smlouva s HZS 
Královéhradeckého kraje. V příštím roce budeme spolupořadateli mistrovství ČR hry Plamen. 
Na VI. řádném sjezdu byla v letošním roce zvolena historicky první starostkou SH ČMS        
Ing. Monika Němečková. Byly zvoleny i ostatní orgány, ve kterých máme za kraj své 
zastoupení. Zmínil letní tábor v Bílých Poličanech, z bývalé kotelny v Bílých Poličanech bude 
vytvořeno školící středisko, je to ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby, na 
tuto akci budou použity dotační tituly z prostředků MV ČR, Královéhradeckého kraje a KSH 
Královéhradeckého kraje ve spolupráci s OSH Náchod a OSH Hradec Králové. Byl uspořádán 
výlet pro zasloužilé hasiče – exkurze ve Dvoře Králové nad Labem. Na závěr popřál všem 
mnoho zdraví do dalšího roku a touhu všechny problémy společnými silami překonat.    
 
mjr. Mgr. Pavel Matějka, zástupce HZS Trutnov pozdravil naše shromáždění, poděkoval za 
odvedenou práci výjezdovým jednotkám, připomněl dvě mimořádné události - jarní ptačí 
chřipku na okresu Trutnov a tornádo na Jižní Moravě. Dále poděkoval za práci s mládeží, za 
preventivní výchovnou činnost, kulturní akce ve městech a obcích. Na závěr popřál pevné a 
stále zdraví všem hasičům a jejich rodinám. 
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6. Výsledky hloubkové kontroly KKRR 
Ing. Dagmar Bittnerová seznámila přítomné s výsledkem kontroly KKRR na OSH Trutnov. 
Závěry kontroly mají všichni přítomní představitelé ve svých materiálech. 
Shrnula a vysvětlila problémy, na které kontrola přišla. Porovnala údaje odevzdané na 
Finanční úřad a výkazy na OSH. Rok 2015 a 2016 souhlasí, rok 2017 vykazuje OSH ztrátu - 
52.397 Kč, ve výsledovce na FÚ je nula, v roce 2018 vykazuje OSH ztrátu – 9.230 Kč, ve 
výsledovce na FÚ je +109.000 Kč, v roce 2019 vykazuje OSH ztrátu – 59.000 Kč, pro FÚ + 
5.000 Kč. Kontrola byla zaměřena na účetnictví jako celek a na jednotlivé účty. Účetnictví je 
vedeno chybně, chybí zápisy o účetní závěrce, nesedí rozvahy, výsledky, je rozdíl, co odešlo 
na finanční úřad se skutečností na OSH. Počáteční a konečné údaje na výkazech se neshodují, 
aktiva a pasiva se musejí rovnat, nesmí být mezi nimi rozdíl, tady jsou velké rozdíly. 
V obchodním rejstříku a na finančním úřadu máme doklady, které dokazují dost veliký 
problém. Špatně byly prováděny inventury, chybí kompletní inventarizace, OKRR 
nepracovala řádně i v minulém období, je potřeba vybrat vhodné kandidáty, aby tomu 
alespoň někdo rozuměl.   
Kontrola našla manko v pokladně 1.700 Kč, naúčtováno chybně na účet rozvážný. Dotace a 
špatně vedené účetnictví, neprovádění inventarizace vedou k udělení pokuty. 
K užívání služebního vozidla vyzvala starostu OSH k předložení originál dohody k užívání 
vozidla. Kontrola našla podělané podpisy bývalého starosty OSH na smlouvách a dohodách. 
Na předloženém originále dohody je vymazán odstavec 10, který obsahuje povinnost vést 
knihu jízd. Dohoda je padělána paní Kubíčkovou, podpis minulého starosty je naskenován. 
Špatné používání služebního vozidla vede k úniku daní, neboť se jedná o benefit, který měl 
být zdaněn. Navíc je smutné, že palivo bylo chybně účtováno na mládež. 
Pracovní smlouvy a odměny neobsahovaly kompletní podpisy, VV neschvaloval navyšování 
mezd či prémií.  
Doporučení KKRR je odvolání starosty, VV, kompletní OKRR, to by mělo proběhnout. Je 
možnost nahlédnout do účetních dokladů, vše je možné vysvětlit. Je nutné zvolit nějaký 
postup, a to udělat kompletní rekonstrukci roku 2020 a 2021 – nastavit řádně a zkontrolovat 
počáteční stavy, při podání opravných daňových přiznání je možná kontrola ze strany FÚ, 
dále je možnost zvážit podání trestního oznámení. S pracovnicí kanceláře byl okamžitě 
rozvázán pracovní poměr, výpověď ji byla zaslána poštou. Ke zpronevěření peněz nedošlo. 
Mnoho sborů používá a najímá si účetní firmu z Prahy, která se stará o účetnictví na dálku, 
zvládne i mzdy. Tyto služby stojí 5.000 Kč/rok a mzdy 2.400/rok, což není veliká částka, je to 
včetně licence softwaru. Pokud to shrnu, účetnictví OSH Trutnov je v katastrofálním stavu, 
paní Kubíčková ty znalosti neměla a účetnictví neovládala. Je potřeba zpracovat a udělat 
pořádnou inventuru, aby to sedělo s koncem roku, projít majetek a zkontrolovat ho.  
 
7. Reakce na zjištění hloubkové kontroly KKRR 
Došlo k přepočítání přítomných zástupců jednotlivých SDH – celkem 55 přítomných 
představitelů SDH okresu Trutnov. 
 
a) odvolání starosty OSH Trutnov 
O slovo se přihlásil Jaroslav Švanda, který citoval stanovy SH ČMS čl. 64 k odvolání starosty 
pro závažném porušení, starosta byl zvolen 12. 9. 2020 a nic závažného neporušil, totéž si 
myslí o OKRR, neboť k porušení docházelo v minulém volebním období.  
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Na to reagovala Julie Burdychová, že již v lednu 2021 požadoval výkonný výbor po OKRR 
předložit rozložení rozpočtu, což rada dodnes neudělala. Různě se dávají na webové stránky 
zápisy, které se pak mění apod. Má dostatek argumentů proč odvolat starostu OSH a OKRR. 
Pavel Semerák požádal, ať se vrátíme ke schválenému programu jednání. 
Pavel Borůvka podával písemné podněty starostovi, byli do toho zapojeni i náměstci starosty 
a výkonný výbor, starosta však nereagoval a nejednal. Starosta si dělá, co chce, nejedná 
s námi, i příprava tohoto shromáždění neskutečně vázla. V covidové době jezdil pan starosta 
pro paní Kubíčkovou a vozil ji do a z práce. V covidovém roce najezdilo služební auto 19 tisíc 
km, v normálním roce 18 tisíc km, dojíždění do Žacléře stálo OSH cca 50.000 Kč za rok. Dále 
v kanceláři OSH podnikají firmy paní Kubíčkové, na to upozorňoval celý rok.  
Miloslav Bárta reagoval na předložený důkaz o podnikání firmy Website, o seznamu firem 
jednal s Ing. Divíškem, který seznam nikdy neviděl.  
Předsedající nechal hlasovat o odvolání starosty OSH Trutnov.    
Hlasování pro 30, proti 9, zdržel se 16. 
 
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 
Hlasování pro 33, proti 8, zdržel se 14. 
 
c) přijetí opatření organizačních, personálních a ekonomických opatření 
kdy tímto rozumíme pověření zastupováním odvolaného starosty, přípravu Shromáždění 
delegátů 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  
Odvolaného starostu bude zastupovat náměstek starosty OSH Jan Černý. 
Hlasování pro 38, proti 5, zdržel se 12. 
 
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 
Výkonný výbor udělá analýzu a zhodnocení a navrhne postup na shromáždění delegátů. 
Hlasování pro 53, proti 0, zdržel se 2. 
 
8. Zajištění VVH SDH a okrsků 
Přesedající sdělil, že všichni přítomní mají zajištění VVH SDH a okrsků ve svých materiálech.  
Valné hromady sborů za rok 2020 musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2021. 
Valné hromady sborů za rok 2021 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2022. 
Valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. 2. 2022. 
Na VVH sborů je potřeba navrhnout kandidáty na starostu OSH, popř. náměstky starosty 
OSH a předsedu a členy OKRR. 
 
9. Diskuse 
Josef Jiránek st., SDH Dolní Branná, vznesl dotaz na dotaci 20 mil. Kč na opravu B. Poličan, 
dále na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a na splácení 30 mil. Kč dluhu na Přibyslav. 
Částečně na dotazy odpověděl Miloslav Bárta. 
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Julie Burdychová reagovala na diskutující, neměli bychom si nadávat a vzájemně se urážet, 
prvotní informace ohledně problému s účetnictvím jsme dostali od pana Provazníka, že 
nesedí výkazy aktiv a pasiv. Nic se s tím nedělo. 
 
Oldřich Nehyba přednesl pozměňovací návrhy usnesení, které doplnil Václav Schreier (viz 
Usnesení ze shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov). 
Hlasování pro 40, proti 5, zdržel se 3. 
 
10. Závěr 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na shromáždění a ukončil jednání. 
 
 
Zapsal:  Bc. Václav Schreier 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Jiří Dufek 
 
 
Petr Řehůřek 
 
 
Julie Burdychová 


