
ZÁPIS  ZE  SHROMÁŽDĚNÍ  PŘEDSTAVIETELŮ  SDH  OKRESU  TRUTNOV 

6.11 2019 
PROGRAM: 

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního představenstva, volba zapisovatele. 
Ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové komise 

2. Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov za rok 2019 
3. Zpráva OKRR o hospodaření za rok 2019 + návrh rozpočtu na rok 2020 
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2020 
5. Zajištění volebních VVH SDH a okrsků 
6. Diskuse – vystoupení hostů, vyznamenání 
7. Zpráva mandátové komise 
8. Návrh na usnesení 
9. Schválení usnesení 
10. Závěr 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního představenstva, volba zapisovatele. 
Ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové komise 
 
Pan Šeps se ujal řízením shromáždění  
Hosté tohoto jednání: pan Bc. Pavel Hečko –radní Královehradeckého kraje, pan Ing. Jan 
Aulický – ředitel kanceláře SHČMS, pan Ivan Kraus – starosta OSH Náchod, náměstek 
starosty KHK, Zasloužilý hasiči okresu Trutnov v čele s vedoucím panem Zdeňkem 
Pelcem, pan František Podolník – vedoucí ZH kraje, pan Jaroslav Vrba – vedoucí krajské 
rady prevence, plk. Mgr. Martin Lelka – ředitel územního odboru HZS Trutnov, mjr. Mgr.  
Pavel Matějka – HZS Trutnov, pan Břetislav Holšán – vedoucí pobočky HVP Jíčín, paní 
Ivana Jirešová – vedoucí Požární bezpečnosti s.r.o. Hradec Králové. 
 
Návrh na pracovní předsednictvo: Orsák Jiří, Burdychová Julie, Řehůřek Petr, Lelka 
Martin, Holšán Břetislav, Kraus Ivan, Jirešová Ivana 
 Zapisovatel: Burdychová Julie 
Oověřovatel zápisu: Jansa Jaroslav, Šeps Jiří 
Návrhové komise: Bc. Schreier Václav, Dufek Jiří, Podolník františek 
Mandátová komise: Chrtek Jiří, Kubíčková Stanislava, Machačová Martina 
 

(Hlasování: jednohlasně schváleno) 
 

2. Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov za rok 2019 
Starosta OSH Trutnov přednesl zprávu o činnosti OSH Trutnov ve které byly zahrnuty i 
zprávy jednotlivých rad(represe, prevence, mládeže) 
Zmínil termín konání sjezdu SHČMS a zdůraznil důležité termíny konání valných hromad 
SDH a okrsků 
 

3. Zpráva OKRR o hospodaření za rok 2019 + návrh rozpočtu na rok 2020 
Zprávu o hospodaření přednesl pan Hejna Aleš, který zároveň omluvil pana Moravce 

4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2020 
V přiložených materiálech všichni dostali tento dokument 

5. Zajištění volebních VVH SDH a okrsků 
V přiložených materiálech všichni dostali tento dokument. Byly zdůrazněny jednotlivé 
termíny 
Pracovní předsednictvo doporučilo zvolit klíč k určení delegátů na VV okresu v poměru 
1:50 

(Hlasování: jednohlasně schváleno) 
 



Upozornilo, že je potřeba včas odevzdat veškeré materiály z VH společně se jmény 
kandidátů do vyšších orgánů. 

 
6. Diskuse – vystoupení hostů, vyznamenání 

a) Zazněla zpráva vedoucího aktivu zasloužilých hasičů okresu Trutnov, kterou 
přednesl pan Pelc 

b) Pan Matějka Pavel přednesl zdravici a shrnul jednotlivá data účastníků školení, počtu 
výjezdů a cvičení, ceny uchráněného majetku atd.. Zmínil i dotační programy kraje 

c) Starosta OSH předal ocenění: SDH Radvanice a Hřibojedy za uspořádání ZPV pro 
dorost a Plamen, SDH Horní Lánov, Hřibojedy a Libňatov za reprezentaci okresu na 
MČR. dále předal putovní pohár SDH Třebihošť – muži a SDH Bílé Poličany – ženy za 
umístění v seriálu soutěží O pohár starosty OSH 2015 – 2019. 
Popřál k životnímu jubileu 80.ti let panu Pelcovi a 70.let panu Podolníkovi 

d) Radní Královehradeckého kraje pan Hečko pozdravil shromáždění jménem pana 
hejtmana i svým. Zmínil nový dotační program pro hasiče 

e) Pan Šeps připomněl všem pořadatelům soutěží, aby nahlásili své termíny do 
30.11.2019 do kanceláře OSH, aby mohl vzniknout kalendář soutěží, zároveň požádal 
aby se ctily termíny okresních soutěží  
Připomněl, že někteří ještě neučinili kontrolu adres členů SDH, která měla být již 
provedena. 

f) Burdychová Julie zmínila, že proběhne školení mládeže 16.11. v Borovnici, které se 
bude věnovat právě novému dotačnímu programu. Poděkovala za důvěru a vyjádřila 
se ke kuloární výzvě, aby kandidovala na starostu OSH zamítavou odpovědí. Požádala 
shromáždění o důkladnou volbu nového starosty. 

g) Paní Ivana Jirešová pozdravila shromáždění jménem svým a jménem pobočky 
Požární Bezpečnost v Hradci Králové 

h) Pan Břetislav Holšán pozdravil shromáždění jménem svým i jménem pobočky HVP 
Jíčín 

i) Pan Kraus starosta OSH Náchod pozdravil shromáždění, poděkoval za spolupráci ve 
všech oblastech, především pak v oblasti mládeže. Zmínil se o stavbě roku o novém 
výcvikovém středisku ve Velkém Poříčí, kam všechny srdečně pozval(po předchozí 
domluvě), zmínil aktivy ZH i prevenci. 

j) Pan Aulický ředitel kanceláře SHČMS pozdravil shromáždění jménem starosty 
sdružení pana Slámečky i jménem svým. Zmínil se o konání sjezdu, o diskusi ke 
stanovám, která je umožněna na webu SHČMS. Zmínil povinnost nově zvolených 
starostů, jako statutárních orgánů o zápisu do rejstříku. Zmínil povinnost zvolit 
revizora účtu 

k) Pan Jiránek st. vznesl dotaz na dopisy k odkupu akcií HVP. Proč se o tom mlčí? 
Pan Aulický odpověděl, že SHČMS ví ,že se skupují akcie. VV SHČMS doporučuje 
pokud budete chtít akcie prodávat, tak je nejprve nabídnout SHČMS. 
Pan Holšán – vy jste vlastníci a HVP pouze vykonavatel 
Jiránek – to je alibismus, my v tom máme majetek 
Šeps – akcie SDH je pořád majetek SDH a vše ostatní je pouze doporučení. Sledujte 
více portály SHČMS 

l) Pan Jiránek ml. – navrhl změnu programu jednání, aby diskuse představitelů mohla 
proběhnout až po přednesených diskusních příspěvcích představitelů OSH a hostů, 
aby mohly být včas podány přihlášky do diskuse pro případ následných dotazů. 
 

7. Zpráva mandátové komise 
Na shromáždění je přítomno: 
53 zástupců SDH z 74pozvaných 
12 členů VV ze 13 
6členů OKRK z 8 
15 zasloužilých hasičů z 32 pozvaných 
13 hostů z 23pozvaných 

TOTO JEDNÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ!! 



 
8.  Návrh na usnesení 

 
Bylo pozměněno usnesení v bodě 4 prevence:  
doplněno: odst. 2 – … a seniorů v klubech důchodců, domovech důchodců, domech pro 
seniory a působit rovněž na členy SDH obcí v oblasti preventivně výchovné činnosti. 
 

9. Schválení usnesení 
USNESENÍ BYLO JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO 
 

10. Závěr 
Jiří Orsák starosta OSH Trutnov provedl závěr dnešního jednání. 
 
Zapisovatel: Burdychová Julie 
Ověřovatel: Jansa Jaroslav, Šeps Jiří 

 
 


