Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Trutnov
Okrsek č. 5 - Dubenecko

Zápis ze schůze okrsku č. 5 - Dubenecko
Jednání se konalo dne 18. června 2021 v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Velkém Vřešťově, bylo zahájeno v 18:00 hodin.

Přítomni:

Petr ČTVRTEČKA (starosta okrsku), Jan ČERNÝ (velitel okrsku), Luboš
LESÁK (SDH Dubenec), Jaroslav STEJSKAL ml., Lukáš KŇOUREK
(SDH Bílé Poličany), Luděk HUBENÝ (SDH Zábřezí, revizor), Tomáš
KAPLAN (SDH Zábřezí), Renata DLOUHÁ (SDH Hřibojedy, zástupce
pokladní), Jan DLOUHÝ (SDH Hřibojedy), Tomáš SEDLÁČEK, Milan
ŠTĚPÁNEK (SDH Lanžov), Martin VLAČIHA (SDH Velký Vřešťov)

Omluveni:

zástupci SDH Libotov, SDH Zdobín a pokladní paní Vlasta MACHAČOVÁ

Program jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva starosty o činnosti okrsku za uplynulé období
4. Zpráva velitele okrsku
5. Zpráva pokladní a revizora
6. Zpráva vedoucího mládeže
7. Předání daru Nadace REGI BASE
8. Předání ocenění
9. Plán práce
10. Pohár starosty okrsku
11. Vysvětlení k podání stížnosti na Krajské kontrolní a revizní rady a závěr
její kontroly na OSH Trutnov, který byl projednán na VV OSH dne 14. 6.
2021
12. Diskuze a různé
13. Usnesení
14. Závěr jednání

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
Jednání zahájil starosta okrsku Petr Čtvrtečka a po kontrole prezenční listiny
konstatoval, že schůze se schopná se usnášet.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem jednání byl zvolen Milan Štěpánek a ověřovateli zápisu Luboš
Lesák a Lukáš Kňourek.

3. Zpráva starosty o činnosti okrsku za uplynulé období
Starosta okrsku zhodnotil činnost za uplynulé období, zhodnotil dopady Covidu
na práci a možnosti jednotlivých SDH i okrsku. V závěru požádal o důsledné předávání
informací členům SDH i jejich výborů.

4. Zpráva velitele okrsku
Velitel okrsku Jan Černý podrobně zrekapituloval činnost za uplynulé období
s tím, že byla zásadně omezena dopady covidové pandemie a realizací opatření vlády.

5. Zpráva pokladní a revizora
Zástupkyně pokladní okrsku paní Renata Dlouhá přednesla detailní informaci o
příjmech, výdajích a stavu pokladny okrsku.
Revizor Luděk Hubený potvrdil konstatované údaje, potvrdil bezchybnost
účetních údajů i stavu pokladny a poděkoval paní pokladní i její zástupkyni za činnost.

6. Zpráva vedoucího mládeže
Z důvodu nepřítomnosti kompetentní osoby byl tento bod přesunut na další
jednání.
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7. Předání daru Nadace REGI BASE
Zástupci jednotlivých SDH převzali od starosty okrsku dary od Nadace Regi
Base a potvrdili převzetí.

8. Předání ocenění
Rovněž byly předány dary od Královéhradeckého kraje pro SDH Libotov,
Hřibojedy a Zdobín (z roku 2020 jako poděkování za podíl na boji s Covidem).

9. Plán práce
Starosta konstatoval, že okrskové kolo nemohlo být pořádáno. Proběhlo okresní
kolo v Dubenci, kterého se zúčastnila soutěžní družstva mužů i žen SDH Dubenec,
SDH Lanžov a SDH Hřibojedy, přičemž v soutěži žen obsadily první místo hasičky
z Hřibojed a druhé místo hasičky z Lanžova.
Dále předestřel plán soutěží – Libotov, Dubenec, Bílé Poličany, Lanžov, na
závěr noční soutěž Dubenec. Doporučil zúčastnit se dalších soutěží a reprezentovat
SDH a okrsek. Uvedl, že je důležité se zamyslet nad vzděláváním členů SDH, získávat
odbornost a apelovat v tomto směru na členy SDH. Nadále platí nabídka pořádání
přednášek o prevenci pro kterýkoliv SDH v okrsku.
Přednesený plán práce byl jednomyslně schválen všemi přítomnými s hlasem
rozhodujícím.

10. Pohár starosty okrsku
Starosta okrsku přednesl návrh na vznik „Poháru starosty okrsku“, který by byl
udělován po vyhodnocení výsledků v soutěžích v rámci okrsku – Dubenec, Libotov,
Lanžov, Bílé Poličany, Dubenec noční. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že letos se
uspořádá nultý ročník.

11. Vysvětlení k podání stížnosti na Krajské kontrolní a revizní rady a závěr
její kontroly na OSH Trutnov, který byl projednán na VV OSH dne 14. 6.
2021
V rámci tohoto bodu proběhlo seznámení s důvody stížnosti a výsledky kontroly
ze strany KKRR. Starosta a velitel okrsku široce seznámili přítomné s důvody a popsali
průběh a atmosféru jednání VV i obtížnou komunikaci se starostou OSH Trutnov. Po
detailní diskuzi byl přijat závěr, schválený všemi přítomnými s hlasem rozhodujícím, a
formulovaný do následujícího návrhu:
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Návrh okrsku č. 5 na změnu programu jednání Shromáždění představitelů SDH
okresu Trutnov
Okrsek č. 5 navrhuje změnu programu jednání Shromáždění představitelů SDH
okresu Trutnov dne 25. 06. 2021 tak, aby po bodu 1 byl zařazen
bod č. 2 – Vyjádření starosty OSH Trutnov k závěrům kontrolního zjištění Krajské
kontrolní a revizní rady ze dne 09. 06. 2021
Jeho konkrétním obsahem by měly být tyto skutečnosti:
a) Vyjádření k odpovědnosti konkrétních osob za neoprávněně vyplácené složky
mzdy zaměstnankyně OSH Trutnov za dobu působení starosty OSH Trutnov ve
funkci, včetně vyčíslení škody, která neoprávněným vyplácením vznikla
b) Vyjádření k odpovědnosti konkrétních osob za neoprávněné užívání služebního
motorového vozidla k soukromým účelům za dobu působení starosty OSH
Trutnov ve funkci, včetně vyčíslení škody, která tímto jednáním vznikla
Dále navrhujeme zařazení bodu č. 3 – Vyjádření Okresní kontrolní a revizní rady ke
zjištěním Krajské kontrolní a revizní rady
Odůvodnění – neodhalení nebo přehlížení nedostatků, které zjistila KKRR.
Jako další navrhujeme zařazení bodu č. 4 – Odvolání odpovědných orgánů OSH
Trutnov
Odůvodnění – za současného stavu nelze pokračovat v činnosti OSH Trutnov, neboť
došlo k závažnému porušení vnitřních předpisů i obecně platných právních předpisů.
Rovněž navrhujeme zařazení bodu č. 5 – Rozhodnutí o dalším postupu
Domníváme se, že za daného stavu je nutné svolat opětovné jednání představitelů
SDH OSH Trutnov k volbě nových orgánů OSH Trutnov a stanovit postup k nápravě
současné situace.
V návaznosti na předchozí body navrhujeme zrušení dalších bodů jednání (viz
pozvánka) jako zjevně nadbytečných a nepodložených relevantními podklady, a svolat
nové jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov.

12. Diskuze a různé
Diskuze proběhla detailně u jednotlivých bodů. Vedle toho starosta okrsku
navrhl, aby okrsek přispěl na ceny pro účastníky soutěží, a to všem sborům, které
soutěže pořádají. Výše příspěvku je navržena ve výši 500 Kč, vždy na žádost
konkrétního SDH. Návrh byl schválen všemi přítomnými s hlasem rozhodujícím.
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13. Usnesení
Schůze okrsku č. 5 – Dubenecko

s c h v a l u j e usnesení s následujícími

body:
-

plán práce na následující období
návrh na změnu programu jednání Shromáždění představitelů SDH okresu
Trutnov dne 26. 06. 2021
příspěvek ve výši 500,-- Kč na ceny do soutěží pro všechny pořádající SDH
v rámci okrsku

14. Závěr jednání
Starosta okrsku na závěr poděkoval všem přítomným za pozitivní přístup
k jednání. Schůze byla ukončena ve 20:10 hodin.

Předsedající:
Ověřovatelé zápisu:
Petr Čtvrtečka
Luboš Lesák

Zapisovatel:

JUDr. Milan
Štěpánek

Digitálně podepsal JUDr. Milan
Štěpánek
Datum: 2021.06.21 10:42:52
+02'00'

Lukáš Kňourek

Milan Štěpánek
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