
Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 12.1.2008 v  hostinci Na kopečku se začátkem v 18 hodin 

 

Program VVH:  

1. Zahájení, přivítání hostí 

2. Schválení programu, uctění památky zemřelých hasičů  

3. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 

4. Navržení, volba mandátové komise a její zpráva o přítomných 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva starosty  

7. Zpráva velitele 

8. Zpráva vedoucího soutěžního družstva 

9. Pokladní zpráva  

10. Zpráva kontrolní revizní rady 

11. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 

12. Diskuse 

13. Schválení usnesení 

14. Závěr VH 

15. Občerstvení 
 

1. V úvodu přivítal vedoucí schůze jednatel S.Poskočil členy sboru a hosty. Z pozvaných 5 sborů 

okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce, Morašic a Kostelce. Dále přijeli zástupci města 

starosta A.Jiroutek, místostarosta Z.Sedláčková a zástupce okrsku SDH. 

2. Přednesený návrh výboru na program VH členská základna bez připomínek schválila. Vedoucí 

pak vyzval přítomné k uctění památky bratrů, kteří nás opustili. 

3. Členové následně bez připomínek schválili i přečtený zápis z minulé VH. 

4. Mandátová komise ve složení S.Ježek a P.Handlíř seznámila jednání s prezencí. Valné hromady 

s zúčastnilo 25 členů a 14 hostů.  

5. Po volbě návrhové komise ve složení R.Soudek, Pavel Tichý a Irena Havelková měl hlavní projev 

starosta SDH J.Ježek.  

6. V úvodu starosta pozdravil členy a přivítal hosty. Krátce zhodnotil činnost sboru v uplynulé 

období. V roce 2007 mělo SDH 41 člena, kdy 3 členové ukončili činnost. Uskutečnilo se  6 schůzí 

výboru a 4 členské. Uplynulý rok hodnotil dle plnění jednotlivých bodů usnesení.  

První významnější akcí byla příprava a dohled pálení Čarodějnic 30.4. V letních měsících se 

hasiči podíleli na pořádku v obci sekáním trávy v nedostupném terénu.  

Vítání prázdnin pro děti uspořádali v sobotu 23.6. a největší akci prestižní soutěž 21.7., té se 

zúčastnilo 14 družstev.  

Branný závod pro děti připravili hasiči na 25.9. v lese Paláce. Toho se zúčastnilo 35 dětí hlídek 

starších i mladších.  

Poslední akci Mikuláše pro děti s přispěním Jednoty a poskytnutí místnosti hostinském zajistili na 

9.12. 

Závěrem starosta poděkoval soutěžní jednotce Chotěnic a Radlína za reprezentaci sboru, všem 

členům a příznivcům za spolupráci a sponzorům za příspěvky na zajištění jednotlivých akcí. 

7. Za nemocného velitele přečetl zprávu jeho syn Pavel Tomiška. V úvodu vyslovil svoji obavu, aby 

po vzoru stárnutí a zániku trempských osad nezanikly i vesničtí hasiči.  

Když se na konci roku 2006 rozloučili hasiči s modrou 16, začali připravovat novou stříkačku. 

Přestavba se podařila. Motor PS 12 má výkon 60 kW, případnými úpravami se pokusí i tento 

výkon zvýšit.  

Ve zprávě se velitel věnoval některým konkrétním soutěžím a výsledku družstva, školení řidičů, 

svolávání při výjezdu a informoval o výměně hasičského auta. 

V závěru zprávy velitel konstatoval, že nepokládá práci sboru za zbytečnou zakončil poděkováním 

všem občanům za pomoc při jednotlivých akcích a kolegům okolních sborů za spolupráci. 



8. Roman Soudek z pozice velitele soutěžního družstva informoval o výsledcích dosažených 

družstvem při konkrétních soutěžích. Družstvu se podařilo 10 x dosáhnout na stupně vítězů. 

9. Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Účetní kniha zaznamenala v roce 

2007 80 nových položek. Příjmy ke konci roku činily 62 713  Kč. Kontrolu provedla revizní 

komise. Ke konci roku provedla finanční komise města kontrolu čerpání prostředků z vypsaných 

grantů ve výši 8 000 Kč. Obdobně podá žádost o grant i na další rok. 

10. Revizor A.Soudek jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů. 

Připomenul, že část prostředků je uložena v akciích. Poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny. 

11. Pavel Tichý přednesl návrh nového usnesení a plánu práce na rok 2008. 

12. Jako první vystoupil v diskusi Milan Trpkoš pozdravil VVH SDH, pozastavil se nad malou 

účastí na brigádách, za okrsek připomenul školení řidičů a strojníků, přípravu rozhodčích, 

poděkoval za spolupráci a pomoc při tragické události a záplavách v Morašicích, a poděkoval 

soutěžní jednotce za reprezentaci. 

Za Kostelec vystoupil bratr Jarkovský. 

V.Dostál jménem sboru v H.Městci připomenul nadcházející 130. výročí. 

Starosta MěÚ A.Jiroutek poděkoval hasičům i OV za fungování v obci i za práci pro obec a 

reprezentaci města. Osobně se účastnil soutěže a zmínil příspěvek města na nové hasičské auto. 

Za hasiče Morašic vystoupil br.Horák. 

Josef Ježek navrhl nepořádat pro malý zájem Vítání prázdnin ale udržet organizování. 

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

po opětném přečtení hlasováním schváleno. 

Valnou hromadu ukončil starosta J.Ježek v 19 hodin a 5 minut, a poděkoval sponzorům a MěÚ za 

příspěvky na dětské akce. 

Tradiční občerstvení po skončení oficielního programu činila klobáska. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


