
     Zápis 
z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 

  konané dne 26.11.1999 v hostinci Na kopečku 
Program VVH:  1. Zahájení 

2. Schválení programu 
3. Uctění památky zemřelých hasičů 
4. Přečtení a schválení zápisu minulé VH 
5. Volba mandátové komise 
6. Volba návrhové komise 
7. Volba volební komise 
8. Zpráva starosty  
9. Zpráva velitele 
10. Pokladní zpráva  
11. Zpráva revizorů účtu 
12. Volby výboru SDH a volba delegáta na shromáždění delegátů 
13. Předání členského průkazu novému členu a ocenění členů 
14. Přednesení návrhu usnesení 
15. Diskuse 
16. Schválení usnesení 
17. Pohoštění 
18. Závěr VH 

 
Pravidelná výroční valná hromada SDH se konala 26.11. v lokálu hostince. Zúčastnilo se jí 24 členů a 25 hostů. 
Z pozvaných pěti sborů okolních obcí přijeli zástupci z H.Městce a Kostelce, za MěÚ byli přítomni starosta 
JUDr. M.Výborný a místostarostové V.Dostál a J.Petržílek. 
Za vedení jednatele S.Poskočila měl hlavní projev starosta F.Handlíř. Jeho zpráva zhodnotila hasičský majetek, 
připomenula malou státní podporu dobrovolným hasičům ze strany státu a naopak vyzdvihla vzorný přístup 
MěU k našim hasičům. Starosta se zmínil o některých aktivitách sboru v uplynulém roce, jako bylo vyčištění 
rybníku a jeho přivaděče, uspořádání dětského branného odpoledne. Náklady této úspěšné akce činily asi 7000 
Kč a starosta poděkoval podnikatelům a firmám kteří přispěli penězi či věcnými cenami. Na závěr si posteskl 
nad slabým zvukem sirény, díky čemuž se nezúčastnil posledního výjezdu. 
Velitel Vl.Tomiška podrobně rozebral plnění úkolů z usnesení VH 1998. Jmenovitě se zabýval vymezením 
vztahu SDH k MěÚ, zpracování výjezdového plánu, školení hasičů, ověřování akceschopnosti. Problém 
s vyhlašováním poplachu se snažil řešit zapůjčením peagingu. Jeden přístroj vzhledem k běžným pracovním 
povinnostem dobrovolných hasičů je však málo, velitel předpokládá nákup 5 přístrojů. Zhodnotil dále starost 
SDH o techniku, zapojení družstva do soutěží a účast hasičů při pracích v obci, např. rybník,třešňovka, pomoc 
MěÚ při údržbě obce. Současně řeší nutnost naplnění dna rybníku vodou, když v důsledku nedostatku dešťů není 
žádný přítok. Voda je nutná pro případ zamrznutí s ohledem na nebezpečí protržení vyduté izolační folie bruslí. 
Hasiči odpracovali v obci 300 hodin. Informoval rovněž o záměru hasičů přemístit vývěsku od obchodu 
k hasičárně. 
Pokladník F.Handlíř ve své zprávě uvedl dosavadní příjem v roce 19 393 Kč, vydání 16 648 Kč a hodnotu účtu 
29 663 Kč. Předseda revizní komise A.Soudek potvrdil pokladníkovi bezchybné hospodaření. 
Předseda volební komise V.Pravda seznámil členy s návrhem výboru na veřejné hlasování. Tento návrh byl 
přijat. Poté seznámil s navrženými kandidáty a vyzval k případnému doplnění kandidátů. Jelikož tak nebylo 
podal návrh výboru na hlasování o celé kandidátce najednou.  
Do jednotlivých funkcí byli pak zvoleni starosta sboru – F.Handlíř, náměstek starosty – J.Ježek, velitel 
V.Tomiška, zástupce velitele – P.Handlíř, strojníci – R.Ježek a J.Sadílek, preventista – J.Příhoda, jednatel – 
Ing.S.Poskočil, hospodář – F.Handlíř st., předseda kontrolní a revizní rady – J.Kudláček, člen kontrolní a revizní 
rady – revizor – A.Soudek a člen kontrolní rady – P.Macháček. Výbor bude pětičlenný ve složení dle stanov 
povinných funkcí starosty, jeho náměstka a velitele a rozšířený o R.Ježka a Ing.S.Poskočila. 
Delegátem na shromáždění delegátů byl zvolen J.Ježek, náhradníkem V.Tomiška. 
Slavnostně byl předán členský průkaz novému členu Jaroslavu Fejtkovi, jeho přijetí bylo schváleno na členské 
schůzi dne 22.10.1999. Dále byli vyznamenáni stužkami za věrnost nepřítomný Václav Pilař za 20 let a František 
Starý za 30 let. 
R.Soudek přečetl návrh usnesení a vedoucí schůze otevřel diskusi. 
Bratr Opočenský jménem okresního výhoru překvapil přítomné předáním pamětního listu chotěnickému sboru a 
osobního pamětního listu J.Ježkovi. 
JUDr Výborný poděkoval komisi obnovy venkova, ve které pracuje velká část hasičů, za její práci ve prospěch 
obce, připomenul dokončení chodníku, na němž pracovali odsouzení. Protože obec nebyla přijata do Programu a 
neměla nárok na dotaci, městská rada schválila finanční prostředky na zhotovení chodníku ze svého rozpočtu.  
Valnou hromadu pozdravili br.Brynda z Heřmanova Městce a br.Jablečník z Kostelce. 
J.Ježek ještě jednou vzpomenul braného závodu, poděkoval všem aktérům za pomoc a požádal o rozšíření 
usnesení o závazek k uspořádání obdobného dne i v příštím roce. Tomu kontroval velitel, kdy podobný bod 
v návrhu usnesení již byl. 
Schválením usnesení skončila oficielní část valné hromady a následovala volná zábava s pohoštěním, tentokrát 
uzenými kuřaty. 
 
 Zapsal S.Poskočil 


