
Zápis 
 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 
konané dne 22.11.2003 v přísálí hostince Na kopečku 

 
Program VVH:  
1. Zahájení - uctění památky zemřelých hasičů, letos to byli 

Jar.Tomiška,J.Kubizňák,F Handlíř 
2. Přivítání hostí 
3. Schválení programu 
4. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 
5. Navržení a schválení mandátové komise 
6. Zpráva mandátové komise o přítomných 
7. Volba návrhové komise 
8. Zpráva starosty a velitele o činnosti sboru 
9. Pokladní zpráva  
10. Zpráva revizorů účtu 
11. Předání ocenění členům 
12. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 
13. Diskuse 
14. Schválení usnesení 
15. Závěr VH 
16. Občerstvení 

 
Po úvodních procedurálních bodech programu seznámila mandátová komise ve složení 
S.Ježek a F.Starý jednání s prezencí. Valné hromady s zúčastnilo 24 členů a 20 hostů. 
Z pozvaných 7 sborů okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce a Morašic. Dále přijeli 
starosta okrsku R.Opočenský, starosta OSDH R.Makaj a zástupci města starosta V.Dostál, 
místostarostové Z.Sedláčkové a A.Jiroutek. 
 
Zápis z minulé VVH přečetl vedoucí schůze jednatel S.Poskočil. Zápis byl bez úprav 
schválen. 
Po volbě návrhové komise ve složení J.Dostál, I.Havelková a PavelTichý měl hlavní projev 
starosta SDH J.Ježek.  
Připomenul 100.výročí SDH v Chotěnicích. a krátce představil sbor. V roce 2003 mělo SDH 
44 členy, uskutečnilo 9 schůzí výboru, 6 členských schůzí a dále úzké přípravné schůzky 
k jednotlivým akcím. Jmenovitě to byly 28.6. Neckyáda, 19.7. Paralelní soutěž, 20.9. braný 
závod.  
Další projev měl velitel V.Tomiška. Informoval o aktivní činnosti jednotky a jednotlivých 
výjezdech. 

Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Příjmy činily 42 240 Kč, 
vydání. 51 907 Kč. 

Revizor A.Soudek jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů a 
poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny.. 

Rudolf Makaj poděkoval hasičům a předal u příležitosti 60.výročí odznak sv.Floriána           a 
sboru ke 100.výročí medaili za příkladnou práci. 

I.Havelková přečetla návrh usnesení a vedoucí schůze otevřel diskusi. 
J.Ježek seznámil se Zpravodajem. 

Starosta MěÚ V.Dostál poděkoval za pozvání a za práci hasičů pro obec. Dále předal 
starostovi SDH pěknou plaketu ke 100.výročí. 

Zástupce hasičů z Morašic poděkoval za pozvání a na oplátku pozval chotěnické k nim na 
12.12. 



Za hasiče HM promluvil M.Trpkoš. Kromě jiného poděkoval několika členům za pomoc při 
přípravě 125.výročí a za pomoc při pořádání akcí v HM. 

R.Opočenský pozdravil sbor a popřál veliteli takovou činnost, aby se mu zpráva psala 
snadněji 

S.Ježek krátce seznámil s výsledky paralelní soutěži a podal konkrétní návrhy na zlepšení 
průběhu. 

V.Tomiška přednesl úvahu o zamyšlení se nad dalším pokračováním paralelní soutěže. 

J.Dostál poděkoval S.Ježkovi za sběr fotodokumentací k činnosti hasičů v obci. 

F.Handlíř poděkoval sponzorům za podporu hasičů. 
 

Po ukončení diskuse bylo konstatováno, že k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky a to 
bylo schváleno. 

Starosta SDH J.Ježek s poděkováním za pomoc při zajištění akcí pro děti a za práci hasičů 
VH ve 20 hodin ukončil a popřál dobrou chuť k následujícímu občerstvení, které tentokrát 
představovaly 3 obložené chlebíčky. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


