Zápis ze Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov
konaného dne 27. 3. 2015 v Bílých Poličanech
Jednání bylo svoláno za účelem zhodnocení činnosti OSH Trutnov za období 2010 2015 a hlavně bude volit nové vedení OSH na příštích pět let 2015 – 2020.
Jednání zahájil v 16:15 náměstek starosty OSH v Trutnově Jiří Šeps. Přivítal přítomné
delegáty a hosty, mezi kterými byli: Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, Ing. Radek
Vymlátil - náměstek úseku IZS a operačního řízení HZS Královéhradeckého kraje,
Ing. Josef Kubeš - ředitel HVP, Ivan Kraus - starosta OSH Náchod. Dále přivítal
Vlastislava Košťálka - představitele ZH, Ivanu Jirešovou zastupující firmu PO-BP,
Vladimíra Vondrušku - starostu OSH Hradec Králové, starostku OSH Jičín Evu
Steinerovou, Břetislava Holšána - ředitele pobočky HVP Jičín, a mjr. Martina Lelku –
ředitele HZS – ÚO Trutnov.
Dále seznámil přítomné s programem jednání:
1. Zahájení Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov
2. Schválení jednacího řádu, programu a volebního řádu
3. Návrh a schválení pracovního předsednictva,mandátové , volební a
návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva starosty o činnosti OSF Trutnov za uplynulé volební období a
zaměření činnosti na období do roku 2020
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady za uplynulé období
6. Diskuse – vystoupení kandidátů na starostu OSH
7. Volby starosty, předsedy a členů OKRK, občerstvení
8. Výsledek volby starosty – volba náměstků starosty
9. Pokračování diskuze
10. Výsledky volby náměstků, volby členů VV OSH
11. Návrh a schválení usnesení z jednání
12. Závěr jednání
k bodu 2
Delegáti měli v pracovních materiálech k jednání návrhy jednacího řádu i řádu
volebního. Předsedající nechal o obou materiálech hlasovat. Jednací i volební
řád byly jednomyslně schváleny bez připomínek a jednání se jimi bude řídit.
k bodu 3
Předsedající podal návrh na složení pracovního předsednictva takto:
Jiří Orsák, Ing. Karel Richter, Josef Kubeš, Ing. Jiří Šeps, Ing. Radek Vymlátil, Ing.
Vladimír Vondruška a Iva Kraus.
Předsednictvo bylo bez připomínek
jednomyslně zvoleno.
Přednesl návrh na složení Mandátové komise:
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předseda – Jiří Chrtek
členové - Lenka Máslová
Martina Machačová

z SDH Trutnov Horní Staré město
z SDH Dolní Kalná
z SDH Hřibojedy a zároveň pracovnice
kanceláře KSH
Mandátová komise byla zvolena bez připomínek.
Do volební komise byli navrženi:
předseda – Vladimír Provazník
členové - Monika Němečková

z SDH Malé Svatoňovice
z SDH Vlčice a zároveň pracovnice
kanceláře OSH Trutnov
Jaroslav Jansa
z SDH Havlovice
Jiří Dufek
z SDH Třebihošť
Lukáš Dufka
z SDH Radvanice
Tato volební komise byla jednomyslně zvolena.
Dále předsedající podal návrh na složení Návrhové komise:
předseda
František Podolník
z SDH Velká Úpa
členové
Bc. Václav Schreier
z SDH Bernartice
Bc. Vratislav Lánský
z SDH Dolní Branná

Rovněž návrhová komise byla jednomyslně schválena a předsedající vyzval komise,
aby se ujaly své práce.
Zapisovateli byli Výkonným výborem navrženi:
Jaroslav Vrba
z SDH Malé Svatoňovice
Andrea Žáková
z SDH Hajnice
Delegáti navržené zapisovatele jednomyslně schválili.
Ověřovateli zápisu byli navrženi výkonným výborem:
Zdeněk Pelc
z SDH Strážkovice
Milan Moravec
z SDH Bernartice
Také ověřovatelé zápisu byli jednomyslně schváleni bez připomínek.
K bodu 4
Slova se dle programu ujal starosta OSH Trutnov Jiří Orsák. Úvodem
konstatoval, že končí volební období všem funkcionářům VV OSH, včetně funkcí starosty
a jeho náměstků. Připomněl 150. výročí založení Dobrovolného hasičstva a v té souvislosti
vzpomněl na přední funkcionáře v rámci dobrovolných hasičů okresu Trutnov. Krátce
zhodnotil volby v SDH a v okrscích, odkud vzešly návrhy na funkcionáře, od úrovně OSH
až po ústřední orgány. Dále ve svém vystoupení zhodnotil činnost VV OSH Trutnov, která
koordinovala činnost 78 organizací SDH se 3 420 členy, mezi něž počítá 596 dětí a
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mládeže od 3 do 18 let. Konstatoval, že VV byl dělným orgánem, o čemž svědčí i řada
dobře zvládnutých soutěží nejen lokálního charakteru, ale ji celostátního významu.
Součástí práce VV OSH je i činnost odborných rad, jako poradního orgánu VV.
Radu velitelů řídil zkušený vedoucí Ing. Jiří Šeps, který se svým kolektivem velitelů JSDH
po celé volební období připravil a řídil celou řadu soutěží v požárním sportu žen i mužů, a
byli nápomocni i při požádání soutěží dětí a mládeže. OORV organizovala několikrát
školení rozhodčích pro tyto soutěže a dbala na dodržování regulí při nich. Připravili i
netradiční soutěž pro hasiče nad 50 let věku, ale pro malý zájem se zatím od dalšího
pořádání ustoupilo. Okresní odborná rada velitelů rovněž organizovala získávání
odbornosti „Hasič“. Přestože v průběhu volebního období došlo k několika změnám,
práce rady byla na vysoké úrovni.
V další části svého vystoupení starosta OSH vyhodnotil činnost odborné rady
prevence. Tato rada zaměřovala svoji činnost na přípravu školení pro referenty prevence a
výchovné činnosti. Zajistila každý rok dvě taková školení, během kterých si RPVČ
(preventisté) zopakovali zásady požární bezpečnosti a získávali odbornost Preventista III.
a II. stupně. Dalším úkolem rady a RPVČ v SDH bylo organizování soutěže POOD.
Připomenul, že rada byla průkopníkem nové kategorie, kterou je zpracování daného
tématu digitálními technologiemi. Členové rady se po celé funkční období zúčastňovali
Setkání OORP Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí. V několika obcích preventisté
připravili besedy o požární bezpečnosti v MŠ i na ZŠ. Uskutečnili i besedy se seniory. Po
celé funkční období radu prevence vedl Petr Řehůřek.
Velice dobrých výsledků dosahovala i odborná rada mládeže pod vedením zkušené
vedoucí Julie Burdychové. Rada v průběhu celého roku připravila a organizačně zajistila
velké množství soutěží pro děti od předškolního věku až po dorost. Soutěže probíhaly
nejen v přírodě, ale i v tělocvičnách. Někteří členové a členky OORM se aktivně zúčastnili
soutěží s celostátní účastí a dokonce celosvětového významu, kterou bylo Mistrovství
světa dorostu ve Svitavách. V celé řadě soutěží dosahovali mladí hasiči velice dobrých
umístění a mnohdy jenom měli trochu méně štěstí nežli ti první. Rada mládeže se zčásti
účastnila i při hodnoceni soutěže POOD.
Kladně a s obdivem se starosta vyjádřil k práci kolektivu Zasloužilých hasičů a
vyzdvihl aktivní přístup Vlastislava Košťálka, který přes svůj věk je duší tohoto aktivu
nejstarších dobrovolných hasičů. Konstatoval, že jejich počet stále stoupá a do budoucna
bude stále náročnější organizovat společné akce.
Informoval přítomné, že svoji činnost v polovině roku ukončí účetní a pracovnice
kanceláře OSH Monika Němečková. Poděkoval jí za velice dobrou a úspěšnou práci a
popřál jí hodně úspěchů v dalším životě. Momentálně je vypsáno výběrové řízení na
obsazení tohoto pracovního místa. Poděkoval také Krajskému úřadu za veškerou
podporu.
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Na závěr svého hodnotícího vystoupení poděkoval všem odborným radám za jejich
práci a popřál další úspěchy v nadcházejícím období. Vyzval také delegáty, aby
zodpovědně přistoupili k volebnímu aktu, při kterém bude zvolen nový Výkonný výbor,
starosta OSH a náměstkové starosty OSH.
k bodu 5
Dalším bodem jednání byla zpráva Kontrolní a revizní rady, kterou přednesl její
vedoucí Milan Moravec. Konstatoval, že v průběhu volebního období uskutečnili celou
řadu kontrol hospodaření s finančními prostředky OSH a odborných rad. Po provedených
kontrolách a rozborech hospodaření nabyly shledány žádné vážné závady, které by vedly
tento kontrolní orgán k přijímání opatření k nápravě. V průběhu období se seznamovali i
s dotacemi, které přesáhly částku 1 milion korun českých. Poděkoval za zodpovědnou
práci s finančními deníky. Poděkoval starostovi OSH a jeho náměstkům a pracovnici
kanceláře za jejich bezvadnou práci. Také poděkoval všem členům Kontrolní a revizní
rady za jejich práci po celé volební období.
k bodu 6
Na úvod diskuse předsedající Ing.Jiří Šeps požádal předsedu mandátové komise Jiřího Chrtka, aby seznámil přítomné delegáty s účastí delegátů na tomto Shromáždění
delegátů SDH.
Pozváno bylo 110 delegátů s hlasem volebním , přítomných je 85 delegátů.
Účast je tedy 77,27% - toto Shromáždění je usnášení schopné.
Dále je přítomno 12 členů VV OSH Trutnov, 7 členů OKRR a 10 hostů.
Po tomto verdiktu se přistoupilo k vystoupení kandidátů na starostu OSH Trutnov.
Jako první vystoupil se svou řečí stávající starosta OSH Trutnov Jiří Orsák. Následovala
řeč druhého kandidáta Miloslava Bárty.
K bodu 7
Předseda volební komise Vladimír Provazník všechny přítomné seznámil
s provedením voleb a volebním řádem.
Před zahájením volby požádal o slovo Zdeněk Pelc a oznámil, že odstupuje z kandidatury
na náměstka starosty OSH Trutnov, písemné zdůvodnění předložil stávajícímu starostovi
OSH. Podle schváleného volebního řádu proběhne volba na starostu tajným hlasováním.
K bodu 8
Po krátké přestávce určené ke spočítání hlasů a občerstvení delegátů předseda
volební komise vyhlásil výsledky volby na starostu, předsedu a členy OKRR.
Všechny odevzdané hlasovací lístky jsou platné a starostou OSH Trutnov byl zvolen
Jiří Orsák - 53 hlasů, Miloslav Bárta obdržel 32 hlasů.
Výsledky voleb do OKRR OSH Trutnov jsou následující:
Předseda OKRR – Milan Moravec z SDH Bernartice
Členové OKRR – Václav Cerman z SDH Horní Kalná
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Aleš Hejna z SDH Libňatov
Luděk Hubený z SDH Zábřezí
Václav Kunc z SDH Dolní Brusnice
Oldřich Nehyba z SDH Petrovice
Václav Pelant z SDH Vlčice
Michal Vejnar z SDH Kunčice
Byla vyhlášena tajná volba náměstků starosty OSH Trutnov.
K bodu 9
Pokračování diskuze
Ing. Radek Vymlátil - náměstek úseku IZS a operačního řízení HZS Královéhradeckého
kraje po gratulaci nově zvolenému starostovi přednesl informační zprávy a poděkoval za
spolupráci s OSH Trutnov.
Ing. Josef Kubeš - ředitel HVP – taktéž pogratuloval a poděkoval všem za spolupráci
s HVP. V této době je 180 tisíc uzavřených smluv. Velké poděkování patří řediteli pobočky
HVP Jičín panu Břetislavu Holšánovi za komunikaci s OSH Trutnov.
Ivan Kraus - starosta OSH v Náchodě chce i nadále pokračovat v dobré spolupráci mezi
OSH Trutnov a OSH Náchod
Jiránek Josef ml. z SDH Dolní Branná - požádal, zda bychom se mohli všichni spojit a
zapracovat na opravě hasičské školy v Bílých Poličanech.
Ing. Karel Richter - starosta SH ČMS - poděkoval všem hasičům, vyzvedl jejich nasazení a
to i při živelných katastrofách. Upozornil na možnost, jak pomoci JPO V k lepší technice a
vybavení, jelikož i jejich pomoc je velmi důležitá, navýšení dotací pro další rok. Je potřeba
jednat s vládou o doplnění zákona – větší ochota při uvolnění z práce při zásahu a školení,
náhradu nemocenské a odpovídající pojištění. Nastínil problém se zájmem o prevenci.
Nově jsou k dispozici nové brožury a programy na PC. Je také potřeba více školených
preventistů. V mezidobí byla již 2 x provedena změna Stanov a je potřeba ve sborech tyto
Stanovy aktualizovat. Po 25-ti letech je nárůst sborů a také přibylo členů. Na závěr svého
vystoupení poděkoval mimo jiné i Julii Burdychové z SDH Radvanice za její velmi aktivní
práci a obětavost při práci s dětmi a mládeží.
K bodu 10
Výsledky volby 3 náměstků, volby členů VV OSH
Předseda volební komise vyhlásil výsledky tajné volby náměstků OSH Trutnov.
Všechny hlasy (85) jsou platné:
Ing. Šeps Jiří z SDH Trutnov HSM = 76 hlasů
Bárta Miloslav –
z SDH Špindlerův Mlýn - město = 61 hlasů
Burdychová Julie – z SDH Radvanice = 55 hlasů
Podolník František z SDH Velká Úpa = 43 hlasů
Máslové Lenka z SDH Dolní Kalná = 19 hlasů
Následovala veřejná volba členů VV OSH dle návrhu
Okrsek č. 1. Bc Václav Schreier z SDH Bernartice
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č. 2 Julie Burdychová
z SDH Radvanice
č.3 Jaroslav Jansa
z SDH Havlovice
č.4. Jiří Beran
z SDH Kuks
č.5 Jana Raticová
z SDH Velký Vřešťov
č.6 Jiří Dufek
z SDH Třebihošť
č.7 Lenka Máslová
z SDH Dolní Kalná
č.8 Bc. Vratislav Lánský z SDH Dolní Branná
č.9 František Podolník
z SDH Velká Úpa
Všichni navržení kandidáti byli veřejným hlasováním jednomyslně zvoleni.
Dále byly podány návrhy do funkcí vyšších orgánů SH ČMS:
Kandidát na starostu SH ČMS – Ing. Karel Richter
Kandidáti na náměstka starosty SH ČMS – Ing. Monika Němečková, Jan Slámečka,
Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar
Kandidát na člena ÚKRR – Dagmar Bittnerová
Kandidát na starostu KSH – Jiří Orsák
Kandidát na náměstka starosty KSH – Miloslav Bárta
Kandidát na předsedu KKRR – Dagmar Bittnerová
Kandidát na člena KKRR – Milan Moravec
Kandidáti do odborných rad KSH – Julie Burdychová (KORM), Ing. Jiří Šeps (KORV),
Petr Řehůřek (KORP)
Jednomyslně schváleno veřejnou volbou.
Volba delegátů na V. Sjezd SH ČMS v Pardubicích konaný 4. a 5. července 2015
Jiří Orsák
Ing. Jiří Šeps
Miloslav Bárta
Náhradník: Julie Burdychová
Jednomyslně schváleno.
Po krátké pauze a poradě VV OSH proběhla veřejná volba navržených delegátů na
Shromáždění KSH Královehradeckého kraje konané ve Velichovkách 11. dubna 2015
Miloslav Bárta, Jana Raticová, Petr Šafář, Josef Jiránek ml.
Náhradník: Bc. Pavel Semerák
Jednomyslně schváleno.
Jiránek Josef st. z SDH Dolní Branná vyslovil dotaz. I přes to, že diskuze již byla uzavřena
bylo mu odpovězeno.
Na otázku k prodeji hasičské výzbrojny se vyjádřil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.
Výzbrojna je prodána již 3 roky, její propojení s pojišťovnou nebylo dobré řešení.
Další otázku „dluhu v Přibyslavi„ zodpověděl starosta SH ČMS Ing. Karel Richter – úvěr
se splácí z výnosu hotelu Přibyslav

Strana 6 (celkem 7)

Pan Jiránek navrhl, aby se Shromáždění představitelů SDH konalo 2 x do roka – starosta
OSH Trutnov Orsák Jiří upozornil, že dle nových Stanov je toto pravidlo.
David Plecháč z SDH Vrchlabí 3 navrhl, aby byla určena styčná osoba, která by se
zaobírala opravou budovy hasičské školy v Bílých Poličanech.
K bodu 11
Návrh a schválení usnesení z jednání
Předseda návrhové komise František Podolník přednesl návrh usnesení návrhové
komise viz. příloha.
Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
K bodu 12
Závěr jednání
Starosta OSH Jiří Orsák všem moc poděkoval za spolupráci. Poděkoval panu Zdeňku
Pelcovi, který odchází z místa náměstka starosty OSH, za jeho činnost na všech
úrovních SH ČMS.
Předsedající Ing. Jiří Šeps ukončil v 19:40 hodin Shromáždění delegátů a poděkoval
všem za účast.

Předsedající:

Ing. Jiří Šeps

....................................

Zapisovatelé:

Jaroslav Vrba

....................................

Andrea Žáková

....................................

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pelc

...................................

Milan Moravec

...................................
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