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Zápis ze shromáždění představitelů 

konaného dne 4. 11. 2022 v Trutnově 

 

Program:  

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního předsednictva, volba zapisovatelů, 

ověřovatelů zápisu, zvolení mandátové, návrhové komise a volba skrutátorů.  

2. Zpráva mandátové komise.  

3. Zpráva o činnosti VV od minulého jednání a plán práce na rok 2023 - starosta OSH Jan Černý. 

4. Zprávy odborných rad za rok 2022.  

5. Čerpání rozpočtu v roce 2022 k 31. 9. 2022 a předpokládané náklady do konce roku.  

6. Zpráva o hospodaření – KKRR.  

7. Návrh rozpočtu na 2023. 

8. Návrh na navýšení členských příspěvků na 200,-Kč za rok, schválení výše uvedených členských 

příspěvků a odvodů na ústředí SH ČMS ve výši 50,-Kč a na KSH 10,- Kč bez rozdílu věku. 

9. Předání daru a poděkování za záchranu života.  

10. Předání ocenění.  

11. Diskuse.  

12. Usnesení.  

13. Závěr. 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního předsednictva, volba zapisovatelů, ověřovatelů 

zápisu, zvolení mandátové, návrhové komise a volba skrutátorů 

- schválení programu    HLASOVÁNÍ:2 SE ZDRŽELI, ZBYTEK PRO 

- volba pracovního předsednictva: 

- Dufek Jiří,  

- Černý Jan,  

- Kraus Ivan – starosta KSH Královéhradeckého kraje,  

- Lukáš Petr – první náměstek starosty OSH Trutnov,  

- Matoušek Martin, 

- Burdychová Julie,  

- Hepnar Petr st.,  

- Řehůřek Petr       

HLASOVÁNÍ:1 PROTI, ZBYTEK PRO 
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- volba zapisovatelů: 

- Burdychová Julie,  

- Beran Jiří  

HLASOVÁNÍ:PRO VŠICHNI 

- ověřovatelů zápisu:  

- Čtvrtečka Petr SDH Dubenec, 

- Seidel Jan SDH Suchovršice,  

- Sedláček Tomáš SDH Lanžov                                                                        

       HLASOVÁNÍ: 50 PRO, 1 SE ZDRŽEL 

- zvolení mandátové komise: 

- Hrdinová Bohuslava SDH Borovnice 

- Hepnar Petr ml. SDH Velké Svatoňovice 

- Bc. Čápová Dana SDH Arnultovice 

- Zubričanová Miroslava SDH Radvanice     

HLASOVÁNÍ: 50 PRO, 1 PROTI 

- návrhová komise: 

- Vít Vondra SDH Jívka 

- Bc. Václav Schreier SDH Bernartice 

- Bc. Vratislav Lánský SDH Dolní Branná 

- Josef Jiránek ml. SDH Dolní Branná 

- Pavel Borůvka SDH Libňatov                                                        

HLASOVÁNÍ: 50 PRO, 1 PROTI 

- volba skrutátorů: 

- Zubričanová Miroslava,  

- Hrdinová Bohuslava,  

- Pelcová Tereza,  

- Volšičková Anna,  

- Hepnar Petr ml. 

HLASOVÁNÍ: PRO VŠICHNI 

- Hosté:  

- Dagmar Bittnerová – vedoucí KKRR,  

- Kraus Ivan – starosta KSH KHK,  

- mjr. Mgr Matějka Pavel – HZS Trutnov,  

- Zasloužilí hasiči okresu Trutnov 
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2. Zpráva mandátové komise 

Pozváno: 74 představitelů 

Přítomno: 51představitelů – 69% 

15 členů VV 

Hosté: 9 

                                                                                                           SHROMÁŽDĚNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ. 

 

3. Zpráva o činnosti VV od minulého jednání a plán práce na rok 2023 - starosta OSH Jan Černý 

Prosba členům sborů k toleranci při práci a dodržování termínů podávání žádostí k ocenění na okres, 

nebo kraj. 

Předeslal konání valných hromad – termíny pro SDH uskutečnit VH do konce měsíce ledna 2023 a 

okrsky od 1.2. – do konce měsíce února 2023 

Termíny soutěží pořádaných SDH nahlásit do konce listopadu 2022 na OSH. 

Poděkoval za spolupráci a pomoc panu starostovi KSH KHK Ivanu Krausovi a Anně Volšičkové a všem 

ostatním členům, kteří se podílejí na chodu OSH Trutnov. 

Příloha č. 1 – zpráva starosty 

4. Zprávy odborných rad za rok 2022 

Hepnar Petr st.  vedoucí rady represe 

Soutěž o pohár starosty OSH – požádal, aby SDH při nahlašování soutěží uvedli, zda chtějí být zařazeni 

do poháru starosty. 

Poděkoval za pomoc při všech soutěžích. 

Příloha č. 2 – zpráva vedoucího 

OORR 

Petr Řehůřek, vedoucí rady prevence 

Seminář prevence ve Velkém Poříčí v březnu, setkání všech preventistů kraje. 

Okresní kolo PO očima dětí a mládeže 2022 - 323 účastníků. 

Okresní seminář prevence – 24 preventistů. 

Příloha č. 3 – zpráva vedoucího 

OORP 

Burdychová Julie, vedoucí rady mládeže 

Zmínila všechny vítěze okresních kol a postupující na vyšší soutěže. 

Poblahopřála Františku Podolníkovi k narozeninám a vyjádřila přání na další setkání. 

Poděkovala za podporu mládeže a její činnost. 

Příloha č. 4 – zpráva vedoucí KORM 
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5. Čerpání rozpočtu v roce 2022 k 30. 9. 2022 a předpokládané náklady do konce roku 

Starosta pan Jan Černý přednesl zprávu o čerpání rozpočtu. 

Poděkování za podporu obcí a měst. 

 

6. Zpráva o hospodaření – KKRR 

Dagmar Bittnerová přednesla definitivní závěrku za rok 2021, kdy došlo k napravení chyb. Dne 6. 5. 

2022 bylo podáno daňové přiznání.    

Příloha č. 5 – zpráva o hospodaření 

7. Návrh rozpočtu na 2023 

Vzhledem k tomu, že byly předloženy dvě varianty – varianta č. 1 nepočítala se zvýšením příspěvků a 

varianta 2 počítala se zvýšením příspěvků, byl tento bod přerušen do doby projednání bodu č. 8. 

HLASOVÁNÍ: 37 PRO, 6 PROTI, 8 ZDRŽEL SE  

Návrh rozpočtu č.2 na rok 2023 byl schválen. 

8. Návrh na navýšení členských příspěvků na 200,-Kč za rok, schválení výše uvedených členských 

příspěvků a odvodů na ústředí SH ČMS ve výši 50,-Kč a na KSH 10,- Kč bez rozdílu věku 

Černý – přednesl návrh na navýšení členských příspěvků. 

Švanda – proč se o tom bavíme teď, měly by to schválit SDH, kolik peněz půjde na sdružení, na kraj a 

kolik zůstane na okrese? 

Černý – 50,- Kč na ústředí, 10,- Kč na KSH, 140,- Kč na OSH 

HLASOVÁNÍ: 27 PRO, 10 PROTI, 13 SE ZDRŽEL  

Diskuse k tomuto bodu po hlasování:  

Vejnar Michal – jak mám přistoupit ke zvýšení příspěvků na výroční valné hromadě, když to nebylo 

projednáno SDH?  

Lánský Vratislav – nejvyšším orgánem je valná hromada. 

Burdychová Julie – změnily se podmínky členství v SHČMS. Starostové okrsků byli včas informováni a 

měli za úkol tlumočit do SDH 

Pich Josef –je pravda, že se změnily podmínky, zvolím si, jestli chci být u hasičů nebo být nechci. 

Jansa Jaroslav – není o čem se bavit, tak to prostě je.  

Černý Jan – v našem sboru vše rozhodují členské schůze, tuto informaci jste dostali dostatečně včas 

již 9. dubna 2022. 
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Kraus Ivan – informace byly podány včas, o změně víme od sjezdu. Ke schválení došlo v dubnu a byl 

dostatečný čas to projednat. Jsme nejlevnějším spolkem s obsáhlou činností a širokým průřezem 

činností. Na ústředí se odvádělo 30,- Kč a nezvyšovalo se 27let. Potřebujeme vyšší články i 

mezičlánky. Prostor pro projednání byl dostatečný. V Trutnově jsme se zabývali jinými věcmi, taktéž 

důležitými, které zastínily vše ostatní. Myslím si, že bychom se měli zamyslet, jak fungovat, jak jít 

dopředu, jak spolupracovat. 

Jiránek st. – krajský starosta nám o tom nic neřekl, kde jsou naše zlatá vejce např. hasičská pojišťovna 

a ostatní domy, které jsme do ní vložili. Proč tu není nikdo z ústředí, aby nám odpověděl? To vám je 

22000,- Kč od Dolní Branné málo? Proč tu není zástupce pojišťovny? Nerozumím tomu. 

Pich – jsem starosta SDH Batňovice, jsme schopni si vydělat a za své členy to zaplatit. 

Jiránek ml. – technická připomínka, v Přibyslavi se schválil odvod, a ne členský příspěvek, zbytek 

navýšení je do naší pokladny. Já s tím souhlasím oproti mému otci, ale krok ze shora je špatný. 

Všichni starostové mohli informovat. V Praze máme obrovský aparát, který nám mohl dát informace. 

Fungují ve spoustě věcí, ale ve spoustě by mohla aktivněji pracovat a spolupracovat. Proč si je 

nevydělá ústředí?  Platíme za obrovské dluhy. Co bude v Poličanech, to nevíme. Vyzývám krajského 

starostu, aby tlumočil, že Praha musí pracovat směrem dolů 

Kraus Ivan – dovolím si oponovat, veškeré kroky, které schvaluje ústředí jsou přes starosty okresu 

předávány dolů. Vím, že ty informace byly a jestli nedošly až k základním článkům, tak je chyba jinde. 

Švanda Jaroslav – stanovy uvádějí, že musíme platit členské příspěvky. Jestli byly informace, že se to 

neobjevilo v zápisech z VV, proč se uvádějí se zpětným datumem? To jsme tak hloupí? 

Vít Zdeněk – ptali se na připomínky při návrhu a to nebyly, proč to teď rozebíráme? U nás za starší 

členy platí organizace. 

 

Pokračování v bodu č. 7 – Návrh rozpočtu na rok 2023 

Vzhledem ke schválení navýšení členských příspěvků byl předložen k hlasování návrh č. 2. 

HLASOVÁNÍ: 37 PRO, 6 PROTI, 8 ZDRŽEL SE  

Návrh rozpočtu č.2 na rok 2023 byl schválen, je přílohou zápisu. 

 

 

9. Předání daru a poděkování za záchranu života 

Panu Lukáši Nývltovi byl předán dar za záchranu lidského života, Lukáš byl ve stavebninách, když muž 

spadl z automobilové plošiny a uhodil se do hlavy.  Poskytl mu první pomoc a resuscitací ho vrátil 

zpět do života. 
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10. Předání ocenění 

Předána ocenění z minulých let.  

SDH Prosečné – čestné uznání,  

SDH Žireč čestné uznání. 

 

11. Diskuse 

Ivan Kraus – zdravice krajského starosty, poděkoval všem členům za realizaci krajských akcí společně 

OSH Trutnov a KSH Královéhradeckého kraje. Vyjádřil přání, že budeme opět velkou hasičskou 

partou, která v kraji fungovala a zase bude.  „Věřím ve vítězství zdravého rozumu pokračovat v 

historii hasičstva a naší společné práci. Nevyhýbají se nám zásahy jednotek 90 % členů jednotek jsou 

členy SDH, největšího sdružení v ČR. Doufám, že to zlé umírníme a uvidíme, jaký bude výsledek 

kontroly, které probíhají napříč SHČMS. Žádám vás o kontrolu účetnictví SDH, aby vše splňovalo 

metodické pokyny, protože bez dotací se neobejdeme. Svou činnost nejsme schopni dělat pouze ze 

svých prostředků.“ 

 Poděkoval za práci pro obce a města, pro SHČMS. Popřál zdraví a štěstí a pracovní úspěchy. 

Pavel Matějka – zdravice za HZS Královehradeckého kraje. „Letošní rok nám ukázal bezesporu 

podstatu a potřebu dobrovolných jednotek.” 

Zmínil požár v Hřensku. Vyzdvihl spolupráci a nenahraditelnost dobrovolných sborů nejen při tomto 

požáru. 

Popřál do nového roku hodně zdraví a štěstí.  

Vít Zdeněk– postrádal jsem zprávu revizní komise 

Jiránek Josef ml. – „Sešli jsme se pouze jednou, s vaším svolením máte právo mě odvolat. Vyříkali 

jsme si spoustu věcí i se členy VV. Tlak na VV a pracovnici je velký v době kontrol, nechceme jí 

vystavovat tlaku dalšímu. Jsem připraven předložit podrobnou zprávu na jarním shromáždění. Stal 

jsem se starostou obce a moje práce bude nelehká. Žádám o shovívavost a čas. Okrsek č.1 a 7 nemají 

kandidáty do rady. Žádám tyto okrsky, aby navrhly a na svých valných hromadách schválily kandidáty 

do revizní rady, kteří budou navrženi v březnu na shromáždění.“ 

Poděkoval paní Bittnerové za spolupráci a pomoc. 

Jiránek Josef st.  – Co nás na okrese Trutnov potkalo? Nevíme, co jsme za dva roky utrpěli za ztráty, o 

čem to starosta kraje i okresu hovoří? 
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Kraus Ivan– asi dělám svou práci špatně. Dva roky jsme se zabývali špatným hospodařením, nevidíme 

se zde poprvé a již jsme měli podrobnou rozpravu o špatné práci. Hodně lidí strávilo dost času nad 

nápravami pro kontrolu, která probíhá. Vždy, když přijde kontrola potažmo je-li to kontrola, kterou 

jsme si poslali sami na sebe, tak to svědčí o špatné náladě a atmosféře. Chceme pracovat, a ne se 

hrabat ve věcech. 

Jiránek Josef st.– je tajné, kdo poslal udání?  

Kraus Ivan – udání přišlo na MŠMT, a to nám neřekne, kdo to poslal. Odesílatel se nepodepsal. 

Bittnerová Dagmar – kontrola probíhá z ministerstva školství a je to už od března v rozsahu 800 stran, 

které byly poslány ke kontrole. 

Došlo podrobné kontrole 3.11.2022. Naším cílem nebylo shodit okres, ale dokázat, že umíme doklady 

doložit a čerpat dotace.  

Jiránek Josef st.– chci vědět, jak to bude s Poličanami? 

Kraus Ivan – v Bílých Poličanech vzniká z kotelny školící středisko pro mládež a prevenci, stavba by 

měla být ukončena do července roku 2023, zřejmě se povede v lednu dokončit a předat k účelu 

určeným projektem 

Jiránek Josef st.– splácení hotelu Přibyslav a výsledky pojišťovny? 

Kraus Ivan – nejsem členem dozorčí rady, mohu zjistit a písemně doložit a rád to udělám. 

Jiránek Josef st.– kolik trestních oznámení přišlo? Co bude s autem? 

Černý Jan – nevíme kolik, ale byli jsme upozorněni, že podněty na kontrolu Trutnova chodí neustále. 

Auto je připraveno a nabídnuto k prodeji  

Bittnerová Dagmar– není nic jednoduššího, než vyhledat a přečíst si výroční zprávu HVP. 

Jiránek Josef st. -– žádám, aby zpráva starosty byla zaslána na mou adresu, nechodím na internet. 

Vít Zdeněk– jestli se budeme zabývat pouze Dolní Brannou, tak sem nikdo nebude chodit a o nic se 

zajímat. 

Jiránek Josef st.– po třiceti letech mám nárok se zeptat, anebo jak řekl kolega, mohu odejít. 
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Švanda Jaroslav – je třeba si nalít čistého vína, na stránkách je poslední zápis z 8. 9. 2022 citován bod 

z VV, 23.6. v Přibyslavi citace ze zápisu z VV 23. 8. starostka informovala o dopise na VV z MŠMT. 

Černý Jan – s webem jsou problémy, pracujeme na tom. Zabezpečili jsme jej proti vstupu z jiné stany. 

K problému došlo, stránky chceme obnovit. Co se vše stalo? VV nepracoval, došlo k provizornímu 

rozpočtu, informace k vám jdou a to, že je nechcete slyšet je smutné. Na OSH dopis přišel se jménem 

M. Bárta a adresou OSH, adresát byl vyzván k převzetí a na jeho žádost mu byl   přeposlán, tak jak 

přišel bez doručenky, obyčejně. Informace byly podány na KSH i SHČMS. 

Petr Hepnar st. - 7.12. 2022 je vyhlášena zkouška hasič II. a III. prosím o předání informací dále do 

sborů. V únoru proběhne seminář rozhodčích. 

Jiránek Josef st.– 

Jiránek Josef ml.– upozornil přítomné na nebezpečí zcizení finančních prostředků. Účetní sboru 

pracovala v elektronickém bankovnictví, následně se – díky pracovnici banky – dozvěděli o tom, že 

peníze z jejich účtu jsou připraveny k výběru na pobočce banky v Chrudimi. Vše zastavili, ale sbor 

málem přišel o cca půl milionu. 

Černý Jan– připomněl povinnost zřízení datových schránek 

BittnerováDagmar– je metodický pokyn k těmto změnám, datová schránka je vaším el. podpisem, 

nepředávejte svá hesla. Své hospodáře, nebo jednatele zapište, jako osoby pověřené s vlastním 

podpisem 

Kdo nemá v obchodním rejstříku účetní uzávěrky, je třeba zaslat.  

 

12. Usnesení 

Návrh na usnesení se schválením stal usnesením z tohoto shromáždění. 

Usnesení přiloženo k zápisu. 

HLASOVÁNÍ: 46 PRO, 3 PROTI, 2 ZRŽEL SE  

 

 

Zapisovatel:  Burdychová Julie  

Beran Jiří 

 

Ověřovatel zápisu:  Čtvrtečka Petr 
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Seidel Jan 

Sedláček Tomáš 

 

 


