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SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU 
TRUTNOV               
 
                                                                                    BÍLÉ POLIČANY       6.3.2010 
 
Přítomno – viz Prezenční listina: 120 delegátů 
           47 ostatních přizvaných  
 
PROGRAM: 

1. Zahájení Shromáždění delegátů sborů okresu Trutnov 
2. Schválení jednacího řádu a programu 
3. Volba a schválení pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise, 

zapisovatelů a ověřovatelů zápisu 
4. Zpráva starosty o činnosti OSH Trutnov za uplynulé volební období + zaměření 
činnosti na období do roku 2015 

5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady za uplynulé volební období 
6. Přestávka 
7. Diskuze k předneseným zprávám 
8. Schválení volebního řádu a zpráva mandátové komise 
9. Volby, oběd 
10. Výsledky voleb 
11. Projednání a schválení usnesení z jednání 
12. Závěr     

     
……………………………………………………………………………………………… 
 
Bod 1.  Zahájení a uvítání přednesl Pelc Zdeněk: 

- hlavním programem dnešního Shromáždění je volba do orgánů Okresního sdružení 
hasičů Trutnov 

- uvítání členů a hostů 
 

Bod 2.  Návrh jednacího řádu a program Shromáždění – přečetl Pelc Zdeněk 
            Jednací řád i program byl schválen všemi delegáty, viz. příloha zápisu 
 
Bod 3.  Návrh předsednictva a pracovních komisí – přednesl Pelc Zdenek: 
Pracovní předsednictvo – navrhované složení: 

- Zdeněk Pelc – stávající náměstek starosty OSH - pověřen řízením jednání 
- plk. Mgr. Roman Solnička – náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje 
- plk. Mgr. Martin Lelka – ředitel ÚO HZS Trutnov 
- Ing. František Žváček – vedoucí oddělení krizového řízení Královéhr. kraje 
- Břetislav Holšán – ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny Jičín 
- Josef Netík – náměstek starosty SH ČMS 
- Petr Lajbner – manažer Výzbrojny PO pro Hradecký a Pardubický kraj 
- Jiří Orsák – stávající starosta OSH 
- Ing. Jiří Šeps – stávající náměstek starosty OSH 

Schváleno všemi hlasy 
 
Mandátová komise – navrhované složení: 
předseda:  Jiří Chrtek  
členové:  Ilona Čepelková  
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  Oldřich Čech  
  Lenka Máslová  
Schváleno všemi hlasy. 
 
Volební komise – navrhované složení: 
předseda: Vladimír Provazník  
členové: Michal Čukan  
  Jiří Beran  
  Monika Němečková  
  Jarmila Kopečná  
Schváleno všemi hlasy. 
 
Návrhová komise – navrhované složení: 
předseda: Jaroslav Vrba  
členové: Miroslav Novotný  
  Jiří Švihálek  
  Bc. Václav Schreier  
  František Podolník  
Schváleno všemi hlasy. 
 
Zapisovateli jsou navrženi: 

- Andrea Žáková  
- Vlastislav Košťálek  

Schváleno všemi hlasy. 
 
Ověřovateli zápisu jsou navrženi: 

- Julie Burdychová  
- Bc. Vratislav Lánský  

Schváleno všemi hlasy. 
 

Bod 4. Jiří Orsák – stávající starosta OSH Trutnov přednesl zprávu o činnosti OSH za 
uplynulé volební období 2005-2010 a zaměření činnosti na další volební období 2010 – 2015. 
Viz. příloha zápisu. 
 
Bod 5. Milan Moravec – dosavadní předseda Okresní kontrolní a revizní rady seznámil 
přítomné s prací a výsledky kontrolní a revizní rady. Viz. příloha zápisu. 
 
Bod 6. Přestávka 
 
Bod 7.  DISKUZNÍ PŘÍSPĚVKY:  
 
Petr Lajbner  - manažer Výzbrojny PO pro Hradecký a Pardubický kraj – informoval o dobré 
hospodářské situaci ve Výzbrojně a o chystaných akcích pro hasiče. 
        
Vlastislav Košťálek – vedoucí Aktivu ZH - Aktiv funguje, bylo uděleno 41 titulů. Byla 
založena kniha cti, kterou má na starosti Jiří Orsák. Zveřejnil jména ZH, kteří v tomto roce 
oslaví kulaté a půlkulaté jubilea. 
 
Ivan Kraus – starosta OSH Náchod – chce i nadále pokračovat v dobré spolupráci mezi OSH 
Trutnov a Náchod.  
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Břetislav Holšán – ředitel pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny v Jičíně - letos je výročí 
110 let od založení HVP a 19 let na českém trhu. Pojišťovna nabízí širokou škálu pojištění, 
vyzval ke spolupráci zájemce o činnost pojišťovacích agentů, upozornil na možnost získání 
provizí pro SDH, která spolupracují s pojišťovnou.  
 
Josef Netík - náměstek starosty SH ČMS - poděkoval za práci OSH. 
 
Milan Moravec – předseda OKRR 

- Kladné hodnocení veřejnosti – zlepšuje se pověst hasičů. 
- Hasiči a zaměstnanecké vztahy – mělo by se uvažovat o doplnění zákona (větší ochota  
- zaměstnavatelů pouštět zaměstnance-hasiče na školení, k výjezdům apod.)  
- Nedostatek kronikářů – nutné zlepšení 
- Žádost o jakýkoliv historický materiál k ofocení nebo nabídnutí do muzea 
- V čas odevzdávat plán k finanční podpoře 

 
Ing. František Žváček - vedoucí oddělení krizového řízení Královehr. kraje 

Přednesl poděkování za práci při živelných pohromách, vzrůstá pomoc SDH při 
mimořádných událostech 

 
Plk. Mgr. Martin Lelka - ředitel OÚ HZS Trutnov - poděkoval za spolupráci mezi HZS a 

OSH, která je na velmi dobré úrovni. 
 
Plk.Mgr. Roman Solnička - náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje 

- Přednesl informační zprávy – vše je na webovém portálu HZS Královéhr.kraje 
- Vysvětlil systémy dotací 
- 4. - 5.6. se uskuteční příprava JPO V 
- Nové vyhlášky týkající se čištění komínů do 1.1.2011 
- Požární stanice ve Dvoře Králové n. Labem - výstavba by měla být dokončena do 

konce r. 2010 
- Upozornil na nízkou účast při vzdělávání dobrovolných hasičů (v r. 2009 

v Královéhr.kraji účast JPO V.  pouze 26%) 
- Grantová politika 
- Poděkování 

 
Jiří Orsák – stávající starosta OSH  

- Omluvení nepřítomných hostů 
- Návrh na prapor OSH - bude zpracován a zveřejněn na internetových stránkách OSH 
- Zpracování historie – kronikáři 
- Návrh na ustanovení Vnitroorganizační rady OSH Trutnov 

 
 
Bod 8.  Jiří Chrtek – přečetl zprávu mandátové komise: 
        Ze 76 SDH zastoupeno 65, ze 150 delegátů přítomno 120 
        78,9% delegátů přítomno – Shromáždění delegátů je usnášeníschopné. 
 
Vladimír Provazník - přečetl návrh Volebního řádu i s dodatky – viz. příloha 
 
VOLBY: 
Volební řád byl schválen všemi hlasy. 
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Volba alternativy č. 1 – neschváleno 
Pro:  106     Proti: 9    Zdrželo se: 5 
 
Alternativa I. nebyla jednomyslně schválena, jak bylo ustanoveno ve Volebním řádu, proto 
budou volby probíhat podle Alternativy II. 
 
Před zahájením volby prohlásil Zdeněk Pelc, že odstupuje z kandidatury na starostu OSH 
Trutnov. 
 
Vladimír Provazník přečetl návrh kandidátů do funkcí SH ČMS a KSH – veřejná volba. 
Návrh kandidátů do SH ČMS: 

- kandidát na starostu SH ČMS – Ing. Karel Richter 
- kandidát na člena VV SH ČMS – Jiří Orsák 
- kandidát na člena ÚKRR – Dagmar Bittnerová  

Schváleno všemi hlasy. 
 
Návrh kandidátů do KSH Královéhradeckého kraje: 

- kandidát na starostu KSH – Jiří Orsák 
- kandidát na náměstka starosty KSH – Ivan Kraus 
- kandidát na předsedu KKRR – Dagmar Bittnerová 
- kandidáti do odborných rad KSH – Julie Burdychová (KORM), Jiří Šeps (KORV), 

Jaroslav Vrba a Petr Řehůřek (KORP) 
Schváleno všemi hlasy. 
 
Pan Tykal - připomínka - volba starosty by mohla probíhat aklamací (veřejné hlasování) 
 
Podle schváleného volebního řádu proběhne volba na starostu tajným hlasováním. 
 
Bod 9. Tajná volba starosty, předsedy kontrolní a revizní rady a členů KRR a tajná volba 3 
náměstků starosty OSH. 
 
PŘESTÁVKA NA OBĚD 
 
Bod 10. Předseda volební komise vyhlásil výsledky tajné volby na starostu, předsedu a 
členy KRR a náměstky: 

Ze 117 odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných 114. 
- starostou OSH Trutnov byl zvolen Jiří Orsák - 104 platných hlasů 
- předsedou KRR byl zvolen Milan Moravec – 91 platných hlasů 
- členové KRR – nadpoloviční většina hlasů: Václav Cerman, Luděk Hubený, 

Jaroslav Knap, Vlastislav Košťálek, Václav Kunc, Oldřich Nehyba a Václav 
Pelant. 

- náměstci starosty – s nejvíce počtem hlasů a nadpoloviční většinou: Ing. Jiří 
Šeps, Bc. Vratislav Lánský, Zdeněk Pelc 

 
Tajná volba 6 členů Výkonného výboru OSH Trutnov. 
 
Proslov senátora MUDr. Pavla Trpáka 
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Proslov nově zvoleného starosty OSH Trutnov Jiřího Orsáka – poděkování delegátům za 
důvěru. Návrh odvodu 3 Kč za každého člena z rozpočtu OSH Trutnov na podporu Muzea 
historické hasičské techniky ve Velkých Svatoňovicích.  
 
Závěrečné slovo přednesla Ing. Monika Homolková-Němečková – pozdravy z vedení SH 
ČMS, poděkování. Dále informace o čerpání dotací. 
 
Předseda volební komise vyhlásil výsledky tajné volby na členy Výkonného výboru OSH 
Trutnov  – s největším počtem hlasů a zároveň s nadpoloviční většinou hlasů byli zvoleni: 

- Jaroslav Jansa, František Podolník, Miloslav Bárta, Jana Raticová, Jiří Dufek a 
Bc.Václav Schreier  

 
Bod 11.  Jaroslav Vrba přednesl usnesení návrhové komise – viz příloha 
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy. 
 
Bod 12. Předsedající Zdeněk Pelc ukončil Shromáždění delegátů a poděkoval všem za účast. 
 
Ukončení v 14.15 hod. 
 
 
Zapisovatelé:  
Andrea Žáková       Vlastislav Košťálek 
 
 
Předsedající: 
Zdeněk Pelc 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Julie Burdychová      Bc. Vratislav Lánský 
       
 
        


