
 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Trutnov 

Okrsek č. 5 - Dubenecko 

 

 

Zápis o hlasování per rollam k návrhu okrsku č. 5 na změnu 

programu jednání Shromáždění představitelů SDH okresu 

Trutnov ve znění dokumentu „Návrh 5. okrsku na změnu 

programu jednání Shromáždění představitelů SDH okresu 

Trutnov 05_11_2021“. 
 
 

Okrsek č. 5 – Dubenecko na návrh starosty okrsku rozhodoval v souladu 
s „Jednacím řádem pro hlasování orgánů SH ČMS per rollam“ (dále jen „jednací řád“) 
mimo zasedání způsobem per rollam o usnesení tohoto znění: 

 
Okrsek č. 5 – Dubenecko schvaluje návrh na změnu programu jednání 

Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, které se bude konat dne 05. 11. 
2021, ve znění přiloženého dokumentu „Návrh 5. okrsku na změnu programu 
jednání Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 05_11_2021“. 

 
Hlasování bylo uskutečněno v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2 jednacího 

řádu, aby mohla být věc projednána nejpozději do doby konání Shromáždění 
představitelů SDH okresu Trutnov dne 05. 11. 2021, resp. dána k rozeslání před tímto 
termínem. 

 
Návrh usnesení byl rozeslán představitelům jednotlivých SDH v rámci okrsku 

elektronickou poštou dne 27. 10. 2021 s vyžádáním automatické zprávy o doručení a 
s termínem pro vyjádření do 02. 11. 2021, čímž byla dodržena lhůta dle čl. III odst. 3 
jednacího řádu. Zpracováním výsledků byl pověřen starosta SDH Lanžov Milan 
Štěpánek. 

 
Po uplynutí lhůty stanovené k zaslání odpovědí byly ověřeny mandáty všech 

hlasujících členů, bylo provedeno vyhodnocení a zpracován tento přehled hlasování: 
 

Starosta okrsku PRO odpověď zaslána 
SDH Bílé Poličany PRO odpověď zaslána 
SDH Dubenec PRO odpověď zaslána 
SDH Hřibojedy PRO odpověď zaslána 
SDH Lanžov PRO odpověď zaslána 
SDH Libotov PRO odpověď zaslána 
SDH Velký Vřešťov PRO odpověď zaslána 
SDH Vilantice PROTI odpověď nezaslána 
SDH Zábřezí PROTI odpověď zaslána 
SDH Zdobín PROTI odpověď nezaslána 
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Vyhodnocení hlasování: 
 
Celkový počet hlasů 10 100 % 
Počet hlasů PRO 7 70 % 
Počet hlasů PROTI 3 30 % 

 
Závěr: 
 

Návrh usnesení byl přijat nadpoloviční většinou hlasujících členů okrsku č. 5 – 
Dubenecko. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu autorizující osobou, tj. 
starostou okrsku. 

 
Tento zápis bude po autorizaci rozeslán členům hlasujícího orgánu a rovněž 

bude zaslán s textem přijatého dokumentu na kancelář OSH Trutnov k rozeslání 
delegátům Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov. 

 
Výsledek hlasování (tento zápis) a související elektronické odpovědi budou pro 

případnou kontrolu archivovány u starosty okrsku. Zveřejnění výsledku hlasování je 
provedeno výše uvedeným rozesláním na jednotlivé SDH v okrsku. 
 
 
 
 
Za správnost zápisu a zpracování výsledků: 
 

 

 
Praha, dne 03. 11. 2021 

 

 
Milan Štěpánek 

starosta SDH Lanžov 
 
 
 
 
Funkcionář autorizující zápis: 
 

 

 
Dubenec, dne 03. 11. 2021 

 

 
Petr Čtvrtečka 

starosta okrsku č. 5 – Dubenecko 
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