Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Rychnov
nad Kněžnou, konaného dne 28.března 2015 v Albrechticích nad Orlicí
1) zahájení shromáždění delegátů a přivítání hostů
Jiří Řeháček zahájil shromáždění a přivítal hosty, jmenovitě ředitele územního
odboru Rychnov nad Kněžnou plukovníka Martina Krále, starostu obce
Albrechtice nad Orlicí pana Kratěnu, za KSH bratra Krause, místopředsedu
svazu měst a obcí bratra Bezdíčka, zasloužilé hasiče okresu Rychnov nad
Kněžnou.
Zmínil omluvené: Hejtmana Lubomíra France, jeho náměstka Ing. Rumla a
senátora JUDr. Miroslava Antla
následovala minuta ticha pro uctění památky zesnulých
následně byl upraven program jednání a proběhlo oprava termínu v kalendáři
akcí
Bylo hlasováno o odsouhlasení programu, program byl jednomyslně schválen
a shromáždění probíhalo dle něho.
2) volba pracovního předsednictva, návrhové, volební a mandátové komise
Pracovní předsednictvo: do pracovního představenstva byl navržen starosta
OSH Ulrych Antonín, čestný náměstek starosty SH ČMS bratr Netík Josef,
náměstek starosty OSH Řeháček Jiří, KSH Kraus Ivan
-pracovní předsednictvo bylo jednomyslným hlasováním schváleno
Návrhová komise:
předseda: Starý Jan- SDH Kostelecká Horky
člen
: Dusílek Josef- SDH Bystré
člen
: Hanuš Petr SDH Třebešov
člen
: Klouček Josef SDH Olešnice v Orlických Horách
člen
: Marek Josef SDH Přepychy
Mandátová komise:
předseda: Šitina Josef SDH Černíkovice
člen
: Lukášková Hana
člen
: Novotná Hedvika
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Volební komise:
předseda: ing. Brandejs Jan – SDH Roveň
člen
: Břečťan František
člen
: Kopsa Ota
člen
: Mitana Zdeněk
člen
: Moravec Josef
zapisovatel: Dytrtová Helena, Novák Jan
Ověřovatelé zápisu: Ing.Jan Brandejs, Otto Ptáček
Vystoupení starosty obce Albrechtice, pana Kratěny, který požádal o
přednostní slovo z důvodů pracovního vytížení, promluvil v krátké zdravici,
Poděkoval za činnost, shrnul problematiku JPO a popřál mnoho úspěchů
v další činnosti
3) schválení jednacího řádu a volebního řádu,
jednací řád i volební řád bez připomínek , schváleny dle předloženého návrhu
4) zpráva mandátové komise, volba starosty a náměstků starosty OSH
Rychnov nad Kněžnou
Shromáždění je usnášení schopné, všechny komise byli jednomyslně
schváleny hlasováním přítomných delegátů.
Na jednání je přítomno
delegátů s hlasem rozhodujícím 137 / 84% /
delegátů s hlasem poradním
14
hostů
13
celkem

164

bratr Brandejs prošel volební řád, postup hlasování, a proběhli volby formou
tajného hlasování
5) Úvodní zpráva k činnosti OSH za uplynulé období a správy jednotlivých
oblastí (prevence, děti, velitelé,….)
kopie zpráv jednotlivých resortů jsou přiloženy k zápisu
zpráva starosty OSH Rychnov nad Kněžnou přednáší starosta OSH Antonín
Ulrych příloha č. 1
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zpráva odborné rady prevence přednáší Dytrtová Helena příloha č. 2
zpráva odborné rady velitelů přednáší Hanuš Petr příloha č. 3
zpráva odborné rady mládeže přednáší Novotná Hedvika příloha č.4
6) zpráva volební komise o výsledku voleb starosty a náměstků starosty OSH,
volby předsedy OKRR
Volby starosty a náměstků starosty OSH - 1 kolo
Starosta OSH Antonín Ulrych
pro 124 zvolen v první kole
Náměstek star. OSH Řeháček Jiří pro 116 zvolen v prvním kole
Náměstek star. OSH Netík Josef pro 99 zvolen v prvním kole
Náměstek star. OSH Ptáček Otto pro 116 zvolen v prvním kole
Volby předsedy kontrolní a revizní rady
Klouček Josef předseda kontrolní a revizní rady pro 72 hlasů zvolen v prvním
kole
7) Zpráva kontrolní a revizní rady
zpráva je k zápisu přiložena správu přednesl Diviš Bohuslav
příloha č. 5
8) Návrh na usnesení a návrhy na delegáty sjezdu
návrh na usnesení přiložen, zprávu přednáší Jan Starý
příloha č. 6
Nominovaní delegáti na sjezd SH ČMS:
Ulrych Antonín
Netík Josef
Hanuš Petr
Diviš Bohuslav
Řeháček Jiří
Náhradníci:
Dytrtová Helena
Ptáček Otta
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Nominovaní kandidáti na shromáždění KSH:
Ulrych Antonín
Netík Josef
Diviš Bohuslav
Řeháček Jiří
Ptáček Otto
Hanuš Petr
9) diskuze:
a) Novák Jan kronikář OSH, příspěvek o větší aktivitě jednotlivých
sborů při sdílení příspěvků do kroniky OSH
b) bratr Josef Netík- čestný náměstek starosty SH ČMS tématická
vložka do diskuze ohledně změn stanov, přeregistraci u
rejstříkového soudu, dne 24.04.2015 bude znám termín pro náš
okres, je třeba postupovat koordinovaně a vyčkat na výzvu z ústředí
která bude následně přetlumočena přes kancelář OSH a budou dány
přímé instrukce. Dále pak se zmínil že došlo k posílení pravomocí
okrsků a okresů, zabrousil do témat dotací a zmínil se o důležitém
výročí loňského roku a to 150. Let od založení prvního českého sboru
dobrovolných hasičů ve Velvarech. Zmíněny oslavy v Litoměřicích,
účast se odhaduje na 125 tisíc, Mistrovství hry plamen v Praze,
mistrovství požárního sportu v podbřezí u Trutnova, Mistrovství
dorostu v požárním sportu, kde bylo zmíněny naše velké úspěchy 8
zlatých, 8 stříbrných a spolu s Ruskem jsme patřili mezi špičky.

c) Bratr Josef Bezdíček, zástupce svazu měst a obcí, poděkování za
spolupráci, zmíněna spolupráce s generály Rybou a Zadinou,
vyjednávaní dotační podpory na jednotlivé projekty, zdůraznění
upřednostnění výjezdových jednotek, řešení problematiky
s uvolňováním členů výjezdových jednotek ze zaměstnání, shrnuta
současná spolupráce s ustředím a budoucí směr vývoje spolupráce,
vyzdvihnutí práce s mládeží. Zdravice a poděkování
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d) Bratr Ing. Jan Brandejs
připomínka k nevhodně zvoleným termínům školení pro velitele JPO, o
převodu HZS na KHZS, v krátkosti zmínka o politické situaci v republice
e) plk. Ing. Martin Král ředitel územního odboru HZS Rychnov nad Kněžnou
seznámení s činností územního odboru HZS RK, informace o momentálním
podstavu o dva členy dnes 63 má být 65, požárů celkem 630, vydaných
stanovisek 1120 mimo výjezdovou činnost, p. Václavík-vyšetřovatel 110 ks
znaleckých osudků, dále pak shrnul statistiku jednotlivých výjezdů, informace
o jednotném systému včasného varování, informace o preventivně výchovné
činnosti zapojeno 120 ks dětí a 25 ks seniorů. Informace o dnech otevřených
dveří na stanicích územního oboru, o změně v rozsahu školení, cyklická
příprava, velitelé, strojníci, hodinové rozsahy a jednotlivé platnosti cyklické
přípravy pro dané kategorie JPO.
Zmíněno nové číslo na operační na Kraji 950 530 100, zdravice
f) Ivan Kraus- poděkování za pozvání na shromáždění, omluva J. Orsáka,
spolupráce na řadě akcí, problematika prevence. Obeznámení s akcemi
Královehradeckého kraje, velké množství akcí konané v letošním roce, např.
krajské kolo požárního sportu v Lanškrouně, hry plamen v Bystrém a Týništi,
následná návaznost v Praze a republikové mistrovství v PS v Trutnově, vysoká
úroveň požárního sportu, cvičení na věži včetně dívek a žen, a mezinárodní
spolupráce s polskem. Poděkování starému výboru a zdravice

10) Zpráva volební komise o výsledku voleb členů výkonného výboru
a členů OKRR
volby proběhly řádně platných hlasovacích lístků bylo 128, 3 byly neplatné.
Zvolení členové VV OSH Rychnov nad Kněžnou :
Ing.Jan Brandejs – 112
Jan Starý – 110
Josef Šitina – 94
Jadwiga Novotná – 93
Vladimír Javůrek – 86
Milan Kunc – 84
Michal Dusílek – 78
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Zvolení členové OKRR :
Josef Marek – 104
Bohuslav Diviš – 98

11) Volba delegátů na sjezd a krajské shromáždění delegátů OSH schválení
usnesení
usnesení je přiloženo
Zvolení delegáti na sjezd SH ČMS :
Ulrych Antonín
Netík Josef
Hanuš Petr
Diviš Bohuslav
Řeháček Jiří
Náhradníci:
Dytrtová Helena
Ptáček Otto
Zvolení delegáti krajské shromáždění delegátů OSH :
Ulrych Antonín
Netík Josef
Diviš Bohuslav
Řeháček Jiří
Ptáček Otto
Hanuš Petr
Upravení usnesení dle pokynů předsedy návrhové komise a schválení
usnesení
12) závěr
Řeháček poděkování za účast a závěr
Zápis ověřili:

Ing. Jan Brandejs : …………………………….
Otto Ptáček

: …………………………….
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