Zápis z jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
ze dne 12. 4. 2013

1. Přivítání hostů, zahájení
2. Zpráva o činnosti OSH
3. Zpráva okresní revizní rady
4. Zprávy okresních odborných rad
5. Zpráva mandátové komise
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

K bodu 1
Proběhlo přivítání hostů a zástupců jednotlivých sborů
a) hosté:
- Zasloužilí hasiči okresu Trutnov v čele s vedoucím AZH Vlastislavem Kosťálkem
- 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Ing. Otakar Ruml
- zástupci HZS Královehradeckého kraje včetně plk. Ing. Františkem Menclem
- vedoucí Výzbrojny PO Hradec Králové Ivana Jirešová
- náměstek starost KSH Ivan Kraus
- starosta OSH HK Karel Salava
b) uctění památky zesnulých členů SH ČMS minutou ticha
c) VV navrhuje Shromáždění toto předsednictvo dnešního jednání
- Ing. Jiří Šeps – předsedající
- Jiří Orsák – starosta OSH
- Milan Moravec – předseda OKRR
- Julie Burdychová – vedoucí OORM
- Ing. Otaker Ruml 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje
- Ing. František Mencl – ředitel HZS Královehradeckého kraje
- Ivana Jirešová – vedoucí Výzbrojny PO Hradec Králové
- Petr Řehůřek – vedoucí OORP
- Jaroslav Vrby – vedoucí KORP
Shromážděním schváleno.
d) VV navrhuje:
zapisovatelka - Burdychová Julie
ověřovatel zápisu – Podolník František, Bc. Václav Schreier
mandátová komise – Jiří Chrtek, Monika Němečková, Marcela Nagelová
návrhová komise – Pelc Zdeněk, Oldřich Sedláček, Pavel Semerák
Shromážděním schváleno.
K bodu 2
Přednesena zpráva pana starosty pana Orsáka o činnosti OSH Trutnov – součástí zápisu
K bodu 3
Pan Moravec přednesl zprávu o hospodaření za rok 2012 – součástí zápisu
K bodu 4
OORM – Burdychová Julie - zpráva součástí zápisu
OORV – ing. Šeps Jiří – zpráva součástí zápisu
Přihlášky do okresního kola PS do 23. 5. 2013 do 14,55hodin!!
OORP – Řehůřek Petr – zpráva součástí zápisu

K bodu 5.
Pozvaných bylo 78 představitelů sborů, z toho přítomno 57.
Hostů bylo pozváno 23, přítomno je 10.
Zasloužilých hasičů bylo pozváno 29, přítomno je 12.
Členů VV pozváno bylo 12, přítomno je 12.
Pozváno bylo 8 členů OKPR, přítomno je 6 členů.
Přítomno 8 starostů okrsků.
Na tomto jednání je zastoupeno 73 % zástupců SDH

Jednání je usnášeníschopné.
K bodu 6:
Diskuse
a) Ing. František Mencl ředitel HZS - zdravice, stručně o stavu HZS v kraji.
b) Košťalek Vlastimil Aktiv Zasloužilých hasičů - zpráva součástí zápisu (okres Trutnov má 29
zasloužilých hasičů)
c) Burdychová Julie vyznamenání 40. let založení hry Plamen. Pan starosta společně s náměstkem
Ivanem Krausem předali ocenění.
d) Ing. Otakar Ruml, 1. náměstek hejtmana Královehradeckého kraje. Zdravice. Nástin problematiky
hospodaření kraje. Poděkování kraje dobrovolným hasičům okresu Trutnov.
e) pan Ivan Kraus, náměstek starosty Královehradeckého kraje, starosta OSH Náchod. Zdravice.
f) pan Karel Salava, starosta OSH Hradec Králové. Zdravice.
g) Paní Jirešová. Otevřený dopis jednatele společnosti „Požární bezpečnost“ pana Roberta Válala.
Profil společnosti za rok 2012. Zdravice.
h) Hlasování o návrhu pro konání Shromáždění představitelů dvakrát ročně
Pro – 12
Proti - 38
Zdržel se - 2
Schváleno – Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov bude i nadále probíhat jednou ročně
v jarních měsících.
Josef Jiránek ml. - SDH Dolní Branná
Odhlasování zvýšení členských příspěvků bylo chybné. Pojištění. Majetkové poměry SHČMS. Proč se
neopravuje náš majetek například v Bílých Poličanech.
Odpověď – starosta Jiří Orsák: 718 členů odhlášených - pokles je zavádějící. Svést svůj odchod od
hasičů na 100kč členského poplatku je smutné. „Naši předkové platili členské příspěvky měsíčně a
převodem k dnešní měně to by desetinásobek dnešní měny.“ Každý člen SHČMS je pojištěn. Děti 3 18 let u Generali, členové od 18ti let věku u Hasičské pojišťovny. Na dotazy, které vyplynuly z VVH
SDH a okrsků, bylo odpovězeno na jednání VV dne 7.3.2013 – zápis je zveřejněn na oshtu.cz v sekci
Výkonný výbor.
i)

Ocenění. Karel Dostál ocenění Zasloužilý hasič, návrh není v souladu se Statutem vyznamenání bylo sděleno panu Lánskému, starostovi okrsku. Nárok za vyznamenání nenáleží. Věřím, že mnoho
hasičů má nárok na určitá vyznamenání, ale bohužel je postup, který nelze opomínat. Chcete li
navrhnout vyznamenání vyššího typu je třeba s dvouměsíčním předstihem, aby vše mohlo projít
řádným jednání ÚVV jehož jednání se koná 1 x za dva měsíce.“

j)

pan Plecháč SDH Vrchlabí III. - podmět z jednání VVH SDH konané 15.2.2013 - žádost o zpracování
prezentace o pojištění. Ze strany VV písemná nebyla dána. Odpověď na návrh Zasloužilého hasiče
taktéž ne.

k) pan Jiránek starší SDH Dolní Branná – okrsková valná hromada připomínky byly předány VV. Není
dodnes vyjádření. Jaký podíl máme na divadle u hasičů, co z toho máme? Blížíme se SH ČMS

k rozkradení? Pojišťovna se v současném stavu nemůže udržet! K příspěvkům – proč není písemná
odpověď k dotazu zvýšení příspěvků.
Odpověď – starosta OSH Jiří Orsák: S vývojem naší společnosti a ekonomickou situací státu se
můžeme porovnávat. HVP - jsem nespokojen z hospodaření pojišťovny, vývojem, pravdivě vložili
jsme majetek zadarmo do základního jmění pojišťovny, sice investovali do zámku v Bílých
Poličanech, vize byly mylné, místo aby se zhodnocoval náš majetek. Pokud bychom chtěli majetek
zpět – museli bychom si jej odkoupit. V současnosti je zhotoven projekt k sanaci školy za 13 mil. Kč.
Bohužel tyto investice nemáme. Produkty pojišťovny jsou, výhody pojištění pro hasiče máme.
Chybějí nám obchodní zástupci v našem regionu. Máme pouze Jarmilu Kopečnou a Františka
Podolníka. Máme své zástupce SH ČMS v dozorčí radě pojišťovny. Otázka je, zda bychom v současné
chvíli, když jsme ještě v kladných číslech, měli své podíly prodat.
l) Orsák Jiří – i Julii Burdychové, Františku Podolníkovi a Mirii Brádlerové byl předán odznak ke 40. let
Hry Plamen v Jánských Koupelích.
m) Orsák Jiří - dodatečně děkuji panu Jiřímu Gangurovi, a JUDr. PhDr. Zdeňku Ondráčkovi PhD. (oba
zastupitelé Královéhradeckého kraje) za jejich návštěvu na našem Shromáždění. Apelujeme za jejich
podporu nám dobrovolným hasičům.
Dodatečně mezi námi přivítal senátora MUDr. Pavla Trpáka
n) pan Jiránek mladší – „Díky pane starosto jste pod mým dozorem, přeji si, abyste před nás nemusel
předstoupit a říci nám, že se naše pojišťovna hroutí!!!“
o) pan Plecháč Vrchlabí 3 - v roce 2010 podával návrh na titul ZH pro Karla Dolstála, když posílám
písemnosti, chceme odpověď. Řekli jste, že mu chybí jedno uznání, opravdu nelze udělat výjimka?“
Starosta reaguje - „ihned v pondělí se na toto podívám a osobně dotaz zodpovím!!
Lidé, kteří by to měli dostat toto nedostanou a lidé, kteří by ani nemuseli, jej dostávají, toto mě
osobně mrzí. Osobně nejsem proti, aby navržený své ocenění dostal, ba naopak, znám jej osobně a
za více jak 40 let přímé práce si ocenění jistě zaslouží. Bohužel Statut vyznamenání je nelehké
obejít.“
K bodu7
Doplnění návrhu do usnesení - nic do doplnění není. Všichni byli s usnesením seznámeni ve svých tištěných
materiálech.
Shromáždění souhlasí, aby předložený návrh se stal usnesením z tohoto jednání.
K bodu 8
závěr provedl pan Ing. Jiří Šeps, náměstek starosty OSH Trutnov.
Jednání ukončeno v 19:30
Zapsala: Julie Burdychová
Ověřil: František Podolník
Bc. Václav Schreier

