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Trutnov 6. 1. 2022 

 

Věc: Omluva za jednání pana Kubíčka 

 

Vážený pane Meisl,  

 

výkonný výbor (dále jen VV) OSH Trutnov na několika svých jednáních řešil Vaši 

korespondenci a stížnost na OKRR pana Kubíčka a potažmo i VV OSH Trutnov.  

Po důkladném prověření všech dostupných podkladů k této kauze dospěl k tomuto závěru: 

 

OSH Trutnov se Vám touto cestou omlouvá, za dřívější chybnou činnost OKRR v čele se 

zastupujícím vedoucím panem Alešem Kubíčkem. Ke jmenování zástupcem vedoucího 

OKRR jsme měli výhrady s připomínkou o střetu zájmu, a že to není člověk bezúhonný. 

Bohužel na naše připomínky nebyl brán zřetel. Kontrolou VV bylo zjištěno, že výše 

jmenovaný z pozice své funkce nepracoval v souladu s pravomocemi zastupujícího vedoucího 

OKRR a ani stanovami SH ČMS, GDPR a běžnými standardy lidského slušného a férového 

jednání, se kterým nejsme ochotni se ztotožnit. Uvedl tím v omyl nejen členy OKRR TU, ale 

i členy VV OSH TU. Poškodil tímto i dobré jméno celého SH ČMS a hlavně Vaší osoby.  

 

VV OSH TU si je vědom problémového jednání a od tohoto jednání pana Kubíčka se důrazně 

distancuje. Tak jako se distancoval od podnětů pana již bývalého starosty pana Bárty, kdy 

jsme byli zavazováni, abychom se proti Vašim podnětům na nečinnost pana starosty, nebo 

kanceláře ohradili. K Vašim podnětům jsme zaujali vstřícný postoj a žádali jsme, abyste byl 

pozván na jednání VV a všechny Vámi podané podněty byly projednány společně 

s dotčenými osobami. Bohužel jsme neuspěli. Hloubkovou kontrolou bylo fatální pochybení 

pana Aleše Kubíčka a také celé OKRR potvrzeno a následně Shromáždění představitelů 

v Trutnově kompletní OKRR s okamžitou platností odvolalo. Jsme ale přesvědčeni, že někteří 

členové OKRR byli úmyslně pracovnicí kanceláře a panem Kubíčkem uváděni několik let 

v omyl. Řadoví členové OKRR si své zadané povinnosti plnili dle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí, a i v době po svém odvolání Shromážděním představitelů s VV spolupracují na 

napravení chyb, ke kterým v tomto období došlo. 

 

Omluva Vaší osobě byla projednána v bodě jednání VV „Různé“ dne 6. 1. 2022 a bude 

zveřejněna na Webu OSH Trutnov.  

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

Za VV OSH Trutnov 

 

Jan Černý – náměstek starosty pověřený vedením OSH Trutnov 

Julie Burdychová – náměstek starosty 

 

Vážený pan 

Petr Meisl 

Dubenec 117 

544 55  

meisl@seznam.cz 


