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Zápis z valné hromady SDH Švábenice konané 15.12.2018
Organizace: SDH Švábenice
Sídlo: Švábenice 18
Místo a doba konání valné hromady: Restaurace U Tří koček, Švábenice 50
Předseda valné hromady: Stanislav Bureš
Zapisovatel: Stanislav Bureš
Jednotlivé body valné hromady:
1.

Zahájení a přivítání hostů

2.

Volba volební a návrhové komise VH

3.

Kulturní představení mladých hasičů

4.

Zpráva výboru SDH a MH o činnosti za uplynulý rok

5.

Zpráva o činnosti JSDH Švábenice za uplynulý rok

6.

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH Švábenice

7.

Volba předsedy kontrolní a revizní rady

8.

Volba delegátů SDH na VH okrsku

9.

Volba delegátů SDH na shromáždění představitelů sborů

10.

Návrh plánu činnosti na další rok

11.

Úprava výše členských příspěvků

12.

Ocenění členů SDH a hostů

13.

Diskuse

14.

Usnesení

15.

Závěr
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Popis bodů valné hromady:
Bratr Bureš zahájil schůzi a přivítal hosty, kterými byli zástupce Okresního sdružení
hasičů (OSH) paní Tomášková, zástupce z úřadu Městyse Švábenice pan starost Josef Kubík a
zástupce z řad chovatelů p. Hanák.
Následovalo uctění památky zesnulých bratrů a sester minutou ticha.
Poté byla schůze oficiálně zahájena a byly přečteny jednotlivé body programu valné
hromady, který byl následně schválen.
Schůze byla usnášeníschopná, takže proběhla volba volební a návrhové komise.
Navrženi byli bratr Ondřej Bureš, bratr Michal Novotný a bratr Jaroslav Synek.
Zapisovatelem schůze byl navržen bratr Stanislav Bureš a ověřovatel zápisu bratr Zbyněk
Procházka. Všichni navržení členové byli přítomnými schváleni.
Dále pod vedením bratra Trněného vystoupili s kulturním programem Mladí hasiči.
Po kulturní vložce seznámil bratr Vrána schůzi se zprávou o činnosti SDH za uplynulé
období, po níž pokračoval bratr Trněný se zprávou o činnosti Mladých hasičů.
Následně bratr Přecechtěl podal zprávu o činnosti zásahové jednotky. Informoval o
stavu příprav stavby nové zbrojnice a na závěr poděkoval panu starostovi Městyse za velkou
podporu jednotky.
Poté bratr Vrána seznámil schůzi se zprávou kontrolní a revizní rady našeho sboru o
hospodaření za uplynulé období.
Na schůzi byl dále zvolen nový předseda a člen kontrolní a revizní rady SDH. Zvolena
byla sestra Ivana Pavlíková a člen rady bratr Michal Novotný.
Dalším bodem programu bylo hlasování o delegátech na valnou hromadu okrsku.
Výbor na tuto valnou hromadu okrsku navrhnul starostu SDH Pavla Přecechtěla a náměstka
SDH Markétu Polišenskou. Všichni zúčastnění byli pro, nikdo se nezdržel hlasování.
Následně byl přečten plán práce na následující rok a předána ocenění členů SDH.
Dalším bodem bylo zvýšení členských příspěvků o 50 Kč. Tuto skutečnost představil
Bratr Přecechtěl. Navýšení bylo odhlasováno.
Dále byla předána ocenění členům SDH, a to za zásluhy sestře Františce Procházkové.
A čestná uznání sestře Markétě Polišenské, bratru Janu Trněnému, Michalu Novotnému a
Ondřeji Procházkovi.
Poté bratr Bureš zahájil diskusi.
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S prvním příspěvkem vystoupil bratr Přecechtěl, který informoval o záměru výroby
praporu SDH.
Paní Tomášková, zástupce OSH, měla další příspěvek. Pochválila sbor za aktivitu a
rozličné činnosti, kterým se věnuje, předně letos spolupořádání sázení stromu Republiky.
Popřála, ať se podaří brzy postavit nová zbrojnice. Dále oznámila smutnou skutečnost, že
v srpnu zemřel starosta SH ČMS pan Richter.
Jako druhý přispěl do diskuse pan starosta Městyse Josef Kubík, který hovořil o
novém zastupitelstvu a upozornil, že SDH zde má dva zástupce. Dále popsal stav příprav
stavby nové zbrojnice, že pozemek bude brzy připravený, jelikož probíhá již změna územního
plánu. Studie byla připravená již na jaře jako povinná součást žádosti o dotaci na stavbu
zbrojnice. Na závěr zmínil, že s SDH i JSDH je výborná spolupráce a bezproblémová jakož i
s dalšími spolky v obci.
Závěrečný příspěvek do diskuse měl pan Hanák, který za poděkoval za spolupráci
s SDH na pořádání Dnu dětí v areálu chovatelů. Připomenul, že další Den dětí bude
31.5.2019.
Po ukončení diskuse představila návrhová komise návrh usnesení valné hromady SDH
Švábenice, který byl následně schválen všemi zúčastněnými členy.
Schůzi ukončil bratr Bureš.

