
Zápis 

ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, 

konaného dne 25. 3. 2022 od 16:00 hodin 

v zasedacím sále Městského úřadu Trutnov 

 

Přítomno: 53 představitelů, 11 členů VV OSH a 9 hostů 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, zvolení mandátové a 

návrhové komise 

2. Výklad stanov – Bc. Josef Orgoník SH ČMS 

3. Diskuze k bodu č. 2 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Revokace odstavce III. v bodě 1 f) „ukládá VV OSH – svolat shromáždění delegátů k volbě 

starosty OSH, náměstka starosty OSH, předsedy OKRR a členů OKRR 

6. Zpráva o činnosti VV od minulého jednání – náměstek starosty Jan Černý pověřený vedením 

OSH 

7. Čerpání provizorního rozpočtu v roce 2021 a první čtvrtletí roku 2022 

8. Zpráva o hospodaření – KRRR 

9. Návrh rozpočtu na rok 2022 

10. Představení a veřejná Volba starosty, dvou náměstků, členů OKRR, předsedy revizní rady a 

člena VV z okrsku č. 2 

11. Diskuze 

12. Usnesení 

13. Závěr 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, zvolení 

mandátové a návrhové komise 

Člen výkonného výboru Jiří Dufek (předsedající) zahájil řádné shromáždění představitelů SDH 

okresu Trutnov a přivítal hosty, starostu KSH Královéhradeckého kraje Ivana Krause, vedoucí 

KKRR Ing. Dagmar Bittnerovou, vedoucí ÚOR vnitroorganizační Bc. Josefa Orgoníka, 

náměstkyni starosty SH ČMS Danu Vilímkovou a všechny přítomné zasloužilé hasiče.  
           

Zapisovatel: Pelcová, Beran (hlasování: 1 SE ZDRŽEL, 52 PRO) 

Ověřovatel zápisu: Čtvrtečka, Štěpánek (hlasování: 1 PROTI, 1 SE ZDRŽEL, 51 PRO) 

Mandátová komise: Hrdinová, Hepnar, Vích, Čápová, Zubričanová (hlasování: 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL, 52 PRO) 

Návrhová komise: Podolník, Schreier, Lánský, Jiránek, Borůvka (hlasování:0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL, 53 PRO) 
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Předsedající přednesl program jednání dnešního shromáždění, který byl schválen. 

Hlasování PRO 51, ZDRŽEL SE 2, PROTI 0. 

2. Výklad stanov – Bc. Josef Orgoník SH ČMS 

Pan Orgoník vysvětlil, že se jeho výstup nebude týkat výkladu stanov, ale půjde jen o komentář 

ke stanovám. Vzhledem k možnostem svolání shromáždění delegátů byla doporučena 

revokace. Stanovy dávají mandát, že je Shromáždění představitelů oprávněno na jejich místo 

zvolit nové členy. Provedení zápisu do rejstříku SROV. Na základě usnesení z 5.11. 2021 byl 

zapsán Jan Černý jako starosta. Stanovy nepřipouští jinou možnost, ovšem nebyla jiná 

možnost, musí být statutár, kvůli podpisům apod. 

Po konzultaci s právničkou bylo doplněno, že Jan Černý byl pověřen, byla doplněna tato věta. 

Doplnění stanov, ideálně zvolit nového do příštího Shromáždění představitelů, pokud možno 

se situaci vyhnout. 

 

Mezi body 2 a 3 byla předána ocenění za reprezentaci OSH Trutnov.  

 Dominik Nohejl – 4. místo SDH Choustníkovo Hradiště (převzal Jan Seneta) 

Patrik Linhart – 7. místo SDH Hajnice 

 

3. Diskuze k bodu č. 2 

Předsedající vyzval k dotazům. Nikdo se nepřihlásil. 

 

4. Zpráva mandátové komise 

Pan Hepnar přednesl zprávu mandátové komise: 

Bylo pozváno 74 zástupců SDH okresu Trutnov-přítomno je 53 zástupců (to je 71, 6 %) 

Dále-z  12 členů VV přítomno 11 

 11 pozvaných hostů přítomno 9 
 

SHROMÁŽDĚNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ 
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5. Revokace odstavce III. v bodě 1 f) „ukládá VV OSH – svolat shromáždění delegátů k 

volbě starosty OSH, náměstka starosty OSH, předsedy OKRR a členů OKRR 

PRO: 36                         

PROTI: 15                       

ZDRŽEL SE: 2          

Schváleno  

 

6. Zpráva o činnosti VV od minulého jednání – náměstek starosty Jan Černý pověřený 

vedením OSH 

Jan Černý – přednesl zprávu o činnosti od minulého jednání. Starosta OSH přes opakované 

upozorňování ze strany VV nekonal, tak jak by měl, proto byl pan Bárta odvolán. Dále byla také 

odvolána pracovnice kanceláře (pí. Kubíčková) a OKRR. Popsal nelehkou situaci okresu a 

hovořil o práci a jednáních výkonného výboru, který se jednohlasně shoduje. Bylo uzavřeno 

účetnictví pro rok 2021, nyní se řeší rozpočet pro rok 2022, byť je v provizoriu. Je navržen 

rozpočet na letní tábor v Bílých Poličanech. Účetnictví od roku 2017 v dezolátním stavu. 

Snažíme se vše dořešit. 

Ve druhém kole výběrového řízení byla vybrána nová pracovnice kanceláře Tereza Pelcová. 

Prosím o shovívavost, je to pro ní nové. Do doby přijetí nové pracovnice zajišťovala chod 

kanceláře Anna Volšičková. Tímto jí patří velké poděkování, stejně tak i Ivanu Krausovi, který 

nám ji dal k dispozici. Velké poděkování také patří Dagmar Bittnerové za její pomoc při obnově 

účetnictví. Žádám o trpělivost a shovívavost, chceme se vrátit do normálních kolejí. 

 

7. Čerpání provizorního rozpočtu v roce 2021 a první čtvrtletí roku 2022  

Zprávu o čerpání provizorního rozpočtu přednesla Dagmar Bittnerová. Všechny seznámila se 

základními údaji z účetnictví. Účetní evidence za rok 2021 nepřehledná, nelze ověřit správnost. 

Dále detailně popsala i situaci kolem dotací, hmotného i nehmotného majetku, drobného 

majetku, pokladny a bankovních účtů. 

 

8. Zpráva o hospodaření – KRRR 

D. Bittnerová oznámila, že zpráva o hospodaření bude na stránkách OSH. Rok 2021 byl 

nepřehledný, nedoložené závazky, pohledávky. Inventura proběhla, ale prozatím není vše. 

Dotace za rok 2021- žádalo se 60 ti. 23763 vráceno-byla chyba v žádosti – souběh s MŠMT. 

Nelze sponzorovat provoz vozidla. Viz soupis hospodaření. OSH nevlastní dlouhodobý 

nehmotný majetek. Předsedající-jsme v rozpočtovém provizoriu, proto náklady budou pouze 

nutné. 
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9.Návrh rozpočtu na rok 2022 

Návrh rozpočtu rovněž přednesla Dagmar Bittnerová. Nastala diskuze k rozpočtu, zejména 

k prodeji služebního vozidla. 

Dotaz-když nebude vozidlo, jak budete řešit převoz překážek, materiálu nebo zraněné osoby. 

Předsedající – překážky převeze HZS, případně pořadatel soutěže, jinak v případě potřeby 

budou proplaceny cestovní náhrady.                      

Julie Burdychová poděkovala za dotaz.                     

Dotaz-lze vypočítat využitelnost? 

 

Paní Bittnerová-ano máme spočítáno. Vozidlo se nevyplatí               

Dotaz-dary z obcí, jak se využijí, není s tím počítáno v rozpočtu.           

Předsedající-je potřeba vytvořit finanční rezervu.                 

Poznámka (p. Jiránek) -Systémové chyby byly už za Jury, nejenom za Bárty.     

Julie-prodej auta je pouze návrh, uvidí se.                 

K dopisu na obce – Požádali jsme obce právě kvůli vlastním prostředkům k dotacím. Je 

potřeba, abychom si vytvořili rezervu, pokud nedostaneme požadované dotace. 

Předsedající navrhl odebrat položku prodeje služebního vozidla. V návrhu rozpočtu došlo k 

ponížení jak ve výdajích, tak i příjmech. Zároveň došlo ke snížení výsledku rozpočtu (viz příloha 

usnesení) 

PRO: 46                      

PROTI: 3                      

ZDRŽEL SE: 4         

Schváleno 

10. Představení a veřejná Volba starosty, dvou náměstků, členů OKRR, předsedy revizní 

rady a člena VV z okrsku č. 2 

Nejprve se volil člen VV okrsku č. 2 veřejnou volbou. (hlasování: 2 PROTI, 1 SE ZDRŽEL, 50 PRO) 

Navržen Vít Vondra 

PRO: 46                      

PROTI: 1                      

ZDRŽEL SE: 6               Schváleno 

Poté se schvalovala veřejná volba starosty OSH Trutnov. (všichni 53 PRO) 

Jako jediný navržený kandidát se představil Jan Černý z SDH Velký Vřešťov. 

PRO: 52             

PROTI: 0                         

DRŽEL SE: 1           

Schváleno 
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Schválení volebního řádu. 

PRO: 48                         

PROTI: 4                        

ZDRŽEL SE: 1              Schváleno 

 

Představili se 4 kandidáti na náměstka starosty OSH TU. (Martin Matoušek, Lukáš Petr, Pavel Borůvka 

a Aleš Hejna) 

Přikročeno k tajné volbě (hlasování: 4 PROTI, 1 SE ZDRŽEL, 48 PRO)  

výsledky 1. kola:                      

Zvýšen počet mandátů na 54, přišel pan Stanislav Havel. Odevzdáno 54 hlasovacích lístků, 

jeden neplatný, 53 platných. 

Lukáš Petr   41 hlasů (zvolen) 

Martin Matoušek   28 hlasů (zvolen) 

Pavel Borůvka  27 hlasů (nezvolen) 

Aleš Hejna   7 hlasů (nezvolen) 

 

Návrh, aby se stal neúspěšný kandidát na předsedu OKRR automaticky členem OKRR se 

neschválil.   

Oldřich Nehyba 

Václav Pelant 

Pavel Semerák 

Adéla Brokešová 

Josef Bušák 

Luboš Lesák 

Všichni získali nadpoloviční většinu hlasů.  

 

Přikročeno k tajné volbě předsedy OKRR, výsledky 1. kola: 

Odevzdáno 54 hlasovacích lístků. 

 

Josef Jiránek   39 hlasů (zvolen) 

Aleš Hejna   15 hlasů (nezvolen) 



Stránka 6 z 6 
 

11. Diskuze 

Jako první z hostů vystoupila Dana Vilímková, náměstkyně starostky SH ČMS, nejprve 

s projevem za SH ČMS, následně hovořila za sebe a svou činnost starostky SDH a starostky OSH 

Benešov. Blahopřála ke zvolení novému starostovi.  

Dalším hostem byl Ivan Kraus, starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, 

který zhodnotil činnost okresu a vyzval k další úzké spolupráci v rámci kraje. Popřál novému 

starostovi i celému okresu hodně úspěchů ve společné práci.  

Vedoucí Okresní rady mládeže Julie Burdychová seznámila přítomné s činností mládeže a 

s novinkami pro letošní rok, hovořila i o činnosti kanceláře OSH a připomněla některé provozní 

věci.  

Přerušení diskuze v 19:10 hodin, vyhlášení výsledků voleb do OKRR.  

Vystoupil nově zvolený předseda OKRR Josef Jiránek. Hovořil o situaci z pohledu jeho SDH 

Dolní Branná, citoval z písemných materiálů.  

12. Usnesení 

Před usnesením opustilo jednání několik představitelů. Václav Schreier přednesl návrh 

usnesení z dnešního jednání (viz příloha zápisu). 

PRO: 37                       

PROTI: 0                        

ZDRŽEL SE: 0             Schváleno 

 

13. Závěr 

Nově zvolený starosta OSH Trutnov Jan Černý na závěr poblahopřál nově zvoleným 

funkcionářům a uvedl, že se těší na budoucí spolupráci a věcnou diskuzi.  

Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na shromáždění a ukončil jednání.  

 

Zapisovatel:  Pelcová Tereza    podpis…………………………………... 

 Beran Jiří    podpis…………………………………… 

 

 

 

Ověřovatel zápisu: Čtvrtečka Petr   podpis…………………………………... 

    

   Štěpánek Milan  podpis……………………………………. 

 

 


