
Zápis z jednání  
Shromáždění delegátů sborů Okresního sdružení hasičů Nový Jičín, 

 ze dne 19. září 2020, Kulturní dům Kujavy   

 
1)  Úvod:  Stanislav Kotrc – starosta OSH: 

- uvítání delegátů a hostů: 

- za SH ČMS a KSH MSK  Ing. Jan Bochňák, 

- ředitel HZS MSK,  ú.o. Nový Jičín plk. Ing. Petr Adamus,  

- starostku Obce Kujavy Ing. Petra Vojkůvková, 

- vzhledem k situaci s COVID-19 upuštěno od zvaní zahraničních delegací a dalších hostů, 

- udělení titulů „Čestný náměstek starosty OSH“ Jaromíru Mrázkovi a Tomáši Klosovi, „Čestný člen 

VV OSH“ Václavu Augustovi a Zdeňku Mitanovi 

- předání slova řídícímu jednání Tomáši Klosovi. 
 

Tomáš Klos - řídící jednání Shromáždění delegátů:  

- uvítání všech účastníků, 

- přivítání v obci Kujavy Ing. Petrou Vojkůvkovou, přání úspěšného jednání, 

- vzpomínka na zemřelé hasiče,  

- seznámení s programem,  

- organizační pokyny (alkohol NE, mobily, účast v sále, roušky) 

 

2)  Schválení:  

- programu, změna vzhledem k situaci s pandemii COVID-19 

- jednacího řádu, 

 

3)  Volba komisí:  
 

- sčitatelé hlasů: Alena Urbánková, Veronika Pavlíková, Alena Sochová, Irena Omaníková, Svatopluk 

Kuchař, Jiří Marek, 

- pracovního předsednictva: Stanislav Kotrc, Tomáš Klos, Ing. Jan Bochňák, Ing. Petra Vojkůvková, 

Ing. Petr Adamus, Břetislav Grulich, 

- volební komise: Jaromír Mrázek, Václav Augusta, Jana Jurajdová, Dana Míčková, Dana Pavelková, 

Iveta Chládková, Míčková Adéla, 

- návrhové komise:  Radomír Fešar, Petr Bordovský, Pavel Polášek, Petra Genzerová, Michal Vaněk, 

- mandátové komise:   Světlana Marková, Alena Urbánková, Zdeněk Mitana, Ludmila Kotrcová, 

Kateřina Dudová, 

- zapisovatel:  Josef Kuběna  

- ověřovatelů zápisu:   
 

4)  Zpráva mandátové komise:  

- pozváno 145 delegátů sborů, účast 133 delegátů (92 %) a 20 hostů, SD usnášení schopné, 

- zpráva mandátové komise přiložena. 

 

5)   Informace k volbám, schválení    -   Jaromír Mrázek – předseda volební komise: 

volební řád (odhlasováno veřejně)       ANO 

obory činností OSH:  ORV, ORM, ORP (odhlasováno veřejně)   ANO 

volby proběhnou veřejně i tajně (odhlasováno veřejně)     ANO 

 

6)   VOLBY  1. část   -   Jaromír Mrázek - seznámení s kandidáty a souhlas s kandidaturou, (tajná volba): 

starosta OSH            ANO 

návrh na 3 náměstky starosty               ANO 

další člen VV OSH:  3 – vedoucí ORV, ORM, ORP      ANO   

předseda okresní kontrolní a revizní rady      ANO 
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seznámení s navrženými kandidáty a jejich souhlas s činností v případě zvolení: 

starosta OSH :          Stanislav Kotrc       souhlasí 

náměstek starosty:       Radomír Fešar    souhlasí 

Petr Fritsch     souhlasí   

 Pavel Sopuch     souhlasí  

 Světlana Marková    souhlasí  

předsedkyně OKRK:        Urbánková Alena     souhlasí 

další člen VV OSH: Bc. Švejda Kamil vedoucí ORR  souhlasí 

Bordovský Petr vedoucí ORM  souhlasí 

    Libor Pavlík  vedoucí ORP  souhlasí 

 

7)  Zprávy -   zprávy o činnosti OSH za uplynulé volební období, OOR prevence, represe, mládeže, zpráva 

Aktivu zasloužilých hasičů OSH, zpráva OKRR a čerpání rozpočtu roku 2019. Program činnosti OSH Nový 

Jičín do roku 2025 /Zasláno písemně předem, nebyly čteny, diskuse k vysvětlení/ 

 

8)   Diskuse :  

 Stanislav Kotrc  

- poděkování končícím funkcionářům, 

- předání medaile Za příkladnou práci plk. Ing. Petru Adamusovi, řediteli HZS MSK, ú.o. Nový Jičín, 

- předání odměn za „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, 

- návrhy na vyznamenání a počty udělených ocenění, 

- odprodej služebního vozidla Dacia Logan. 

 

Ing. Jan Bochňák, za SH ČMS  

- zdravice starosty SH ČMS, zdravice za KSH MSK, poděkování za pozvání, 

- poděkování za práci končícím funkcionářům, přání nově zvolenému funkcionářskému aktivu OSH 

Nový Jičín, 

- VI. sjezd SH ČMS v Brně a předsjezdová diskuse, změny 

 

Přerušení - vyhlášení VOLBY   1. část  -    Jaromír Mrázek  

 

Sečtení volebních lístků:                 133 (2 neplatné) 

Volba starosty OSH:         Kotrc Stanislav    zvolen   (131 hlasů) 

Volba náměstků starosty:     Ing. Fešar Radomír    zvolen   (126 hlasů)   

Fritsch Petr     zvolen  (103 hlasů) 

    Marková Světlana    nezvolena (76 hlasů) 

    Sopuch Pavel     zvolen   (89 hlasů) 

Volba předsedkyně OKRK:  Urbánková Alena     zvolena (131 hlasů) 

Volba další člen VV OSH: Bc. Švejda Kamil vedoucí ORV  zvolen  (131 hlasů) 

Bordovský Petr vedoucí ORM  zvolen  (131 hlasů) 

   Mitana Zdeněk vedoucí ORP  zvolen  (131 hlasů) 

 

VOLBY 2. část   -   Jaromír Mrázek    - seznámení s kandidáty a souhlas s kandidaturou, (tajná volba): 

počet členů VV OSH  4          ANO  
 

úprava hlasovacího lístku 

seznámení s navrženými kandidáty a jejich souhlas s činností v případě zvolení: 

člen VV OSH :   Jordánek František    souhlasí 

    Kahánek Lubomír  nepřítomen souhlasí    

    Kalíšek Pavel     souhlasí 

    Ing. Kuběna Josef    souhlasí  

    Marková Světlana    souhlasí    

    Medveď Jan     souhlasí    

    Šimíček Jiljí   nepřítomen souhlasí 
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Pokračování diskuse    

Ing. Petr Adamus, ředitel HZS MSK, ú.o. Nový Jičín 

- zdravice od ředitele HZS MSK brig. gen. Vladimíra Vlčka,  

- spolupráce mezi HZS MSK, ú.o. a OSH Nový Jičín, 

- hasiči na okrese mají stovky výjezdů, z toho požáry jsou jen malou částí z nich, převládají technické 

výjezdy, k tomu je potřeba nejen profesních ale i dobrovolných hasičů, stav technika a vybavenost 

jednotek,   

- vysoké procento zařazení JSDH obcí do výjezdů v okrese Nový Jičín a MSK, 

- dotace – opravy a budování hasičských zbrojnic, technika,  

- k prevenci- musíme se zaměřit na nové formy prevence, více se věnovat mladé generaci, prezentovat 

se do projektu „preventivně výchovná činnost“ ve školách, soutěž požární ochrana očima dětí, 

- podpora nastavené spolupráce, poděkování za práci ve prospěch spoluobčanů, do nového období 

přeje všem, kteří se podílí na zabezpečování úkolů v PO hodně zdaru, 

 

Přerušeno jednání - vyhlášení VOLBY 2. část  -    Jaromír Mrázek  

 

Sečtení volebních lístků :               131 

Volba člen VV OSH:  Jordánek František    zvolen  (103 hlasů) 

   Kahánek Lubomír    nezvolen (74 hlasů) 

   Kalíšek Pavel     zvolen  (75 hlasů) 

   Ing. Kuběna Josef    zvolen  (111 hlasů) 

   Marková Světlana    zvolena (79 hlasů) 

   Medveď Jan     nezvolen (40 hlasů) 

   Šimíček Jiljí     nezvolen (53 hlasů) 

 

 

VOLBY 3. část   -   Jaromír Mrázek    - seznámení s kandidáty a souhlas s kandidaturou, (veřejná volba): 

počet členů OKRR  2          ANO  
 

seznámení s navrženými kandidáty a jejich souhlas s činností v případě zvolení: 

člen OKRR :   Marek Jiří     souhlasí    

    Stančík Miroslav    souhlasí    
 

Volba člen OKRR:  Marek Jiří     zvolen  (131 hlasů) 

   Stančík Miroslav    zvolen  (131 hlasů) 

 

VOLBY 4. část   -   Jaromír Mrázek    - seznámení s kandidáty a souhlas, (veřejná volba): 
 

Delegáty na Shromáždění delegátů okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, které se bude konat 

dne 17. října 2020 v hotelu Vitality Vendryně v tomto složení: 

Stanislav Kotrc, Radomír Fešar, Petr Fritsch, Pavel Sopuch, František Jordánek, Pavel Kalíšek, Josef Kuběna, 

Světlana Marková, Kamil Švejda, Petr Bordovský, Libor Pavlík, Alena Urbánková, Jiří Marek, Miroslav 

Stančík, Břetislav Grulich, Josef Románek, Václav Augusta, Tomáš Klos, Václav Pavelka, náhradník Ludmila 

Kotrcová,                                               (pro 131 hlasů) 

 

Delegáty na VI. sjezd SH ČMS, který se bude konat dne 12.12.2020 v Brně v tomto složení: 

Stanislav Kotrc (131 hlasů), Radomír Fešar (131 hlasů), Petr Fritsch (131 hlasů), Pavel Sopuch (131 hlasů), 

Josef Kuběna (79 hlasů), náhradník Tomáš Klos (46 hlasů), Alois Kahánek (6 hlasů). 

 

Kandidáty na funkce do vyšších orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: (pro 131 hlasů) 

Stanislav Kotrc – starosta Krajského sdružení Moravskoslezského kraje, 

Petr Bordovský – člen krajské odborné rady mládeže MSK, 

Libor Pavlík – člen krajské odborné rady prevence MSK, 

Bc. Kamil Švejda a Ing. Tomáš Klos –člen krajské odborné rady represe MSK,, 

nominace: Stanislav Kotrc – člen výkonného výboru SH ČMS 

                                           - Ing. Monika Němečková – starosta SH ČMS, 
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                 Bc. Richard Dudek, DiS – náměstek starosty SH ČMS, 

                 Ing. Jan Bochňák – člen, předseda ÚKRR, 

                 Libor Mrozowski – ÚOR hasičských soutěží. 

 

Tomáš Klos – řídící SD  -  nikdo jiný není přihlášen k diskusi, ptá se, zda se ještě někdo hlásí, jelikož tomu tak 

není, končí diskusi. 

 

9)  Návrh na usnesení  -     Radomír Fešar    -  viz materiál, zpráva návrhové komise  

Návrh na usnesení byl po doplnění upřesněn  -  Usnesení schváleno 130 hlasy (v době hlasování v sále) 

 

10)  Závěr – Kotrc Stanislav  

- poděkování za disciplínu při jednání a pochopení změn spojených se situací COVID-19, 

- poděkování jménem zvolených funkcionářů za hlasy a za danou důvěru, 

- poděkování za spolupráci končícím funkcionářům, 

- doufá, že ti, kteří neprošli kolem voleb, nezanevřou na hasiče a budou nápomocni při další práci, 

- žádá všechny delegáty a následně všechny členy SDH  o spolupráci a pomoc při plnění usnesení, 

- poděkování SDH Kujavy, přípravnému výboru, členům komisí a všem, kteří se podíleli na přípravě 

dnešního jednání, 

- přeje všem dobrou chuť ke společnému obědu, pak šťastnou cestu domů, do další práce hodně elánu 

a těší se na setkávání u dalších hasičských akcí. 

 

 

 

Zapsal  dne  29.9.2020 :   Ing.  Josef Kuběna, v.r.     

     

Přepis:          Ludmila Kotrcová, v.r.        

 

Ověřovatelé zápisu :         Leoš Turek, v.r.                  

 

                                      Dušan Baďura , v.r.           

 

 

 

 

 

 Klos Tomáš, v.r.           Kotrc Stanislav, v.r. 
      řídící SD                     starosta OSH 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky zkratek: 

 

SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

KSH MSK – Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje 

OSH Nový Jičín – Okresní sdružení hasičů Nový Jičín 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

VV OSH Nový Jičín – Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Nový Jičín 

ORR – odborná rada represe 

ORM – odborná rada mládeže 

ORP – odborná rada prevence 

OKRR – okresní kontrolní a revizní rada 

HZS MSK, ú.o. Nový Jičín – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 
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