
Program VVH SDH Chotěnice konané 20.11.04 
v přísálí hostince Na kopečku 

 
1. Zahájení VVH – minuta ticha –  
 
2. Uvítání hostí –MěÚ, SDH Okres Makaj, HM, Moravice, 

Konopáč, Načešice, Kostelec 
3. Schválení programu 
 
4. Zpráva mandátové komise o přítomných S.Ježek, F.Starý 
 
5. Přečtení zápisu z minulé VVH, připomínky a jeho schválení 
 
6. Volba návrhové komise J.Dostál,  Čech, I.Havelková 
 
7. Zpráva starosty  
8. Zpráva velitele 
9. Zpráva pokladní 
 
10. Zpráva revizorů účtu (J.Kudláček, A.Soudek, 

P.Macháček) 
 
11. Předání členských průkazů novým členům 
 
12. Návrh usnesení a plán práce J.Dostál 
 
13. Diskuse 
 
14. Schválení usnesení 
 
15. Závěr VVH 
 
16. Občerstvení 



Zápis 
 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 
konané dne 20.11.2004 v  hostinci Na kopečku 

 
Program VVH:  
1. Zahájení 
2. Schválení programu, - uctění památky zemřelých hasičů  
3. Přivítání hostí 
4. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 
5. Navržení a schválení mandátové komise 
6. Zpráva mandátové komise o přítomných 
7. Navržení a schválení návrhové komise 
8. Navržení a schválení volební komise 
9. Zpráva starosty o činnosti sboru 
10. Pokladní zpráva  
11. Zpráva kontrolní revizní rady 
12. Volby výboru SDH a volba delegáta na shromáždění delegátů 
13. Ocenění členů SDH 
14. Hodnocení loňského usnesení 
15. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 
16. Diskuse 
17. Schválení usnesení 
18. Závěr VH 
19. Občerstvení 

 
Po úvodních procedurálních bodech programu seznámila mandátová komise ve složení 
F.Starý a Josef Příhoda jednání s prezencí. Valné hromady s zúčastnilo 30 členů a 14 hostů. 
Z pozvaných 6 sborů okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce a Morašic. Dále přijeli 
starosta okrsku R.Opočenský a zástupci města starosta V.Dostál, místostarosta 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 Radek Čech a volbě volební 
komise ve složení Pavel Handlíř, Pavel Tomiška a Roman Soudek měl hlavní projev starosta 
SDH J.Ježek.  
Připomenul 140.výročí SDH v české republice a volby do okresních složek. Krátce představil 
sbor v Chotěnicích a Radlínu. V roce 2004 mělo SDH 45 členů, uskutečnilo 9 schůzí výboru, 
6 členských schůzí a dále úzké přípravné schůzky k jednotlivým akcím. Jmenovitě to byly 
3.7. Neckyáda- chotěnické lávka za účasti 48 dětí, 17.7. Paralelní soutěž. Braný závod se pro 
nepřízeň počasí nekonal, zvýšené úsilí bylo pak věnováno Mikulášské nadílce 5.12. Dále se 
starosta zmínil o péči věnované členy technice, o spolupráci s výjezdovou jednotkou v a MěÚ 
v Heřmanově Městci. Na závěr poděkoval soutěžní jednotce za vzornou reprezentaci našeho 
sboru. 

Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Příjmy k 15.11. činily 
53 098  Kč, vydání. 52 195  Kč. 

Revizor A.Soudek jménem komise, kterou dále tvořili Jiří Kudláček a Stanislav Ježek, 
potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů a poděkoval F.Handlířovi za vedení 
pokladny. Zároveň poděkoval sponzorům za podporu hasičům. 

Poté se ujal Pavel Handlíř jménem volební komise organizaci voleb. Novým starostou byl 
zvolen Josef Ježek, velitelem Vladimír Tomiška, strojníkem Roman Ježek, jednatelem 
Stanislav Poskočil, hospodářem František Handlíř, preventistou Josef Příhoda, členy výboru 
dále Pavel Čech a Milan Nepovím. Předseda kontrolní a revizní rady – J.Kudláček, člen 
kontrolní a revizní rady – revizor – A.Soudek a člen kontrolní rady – S.Ježek. 



Starosta J.Ježek dále navrhl V:Tomišku jako delegáta na shromáždění delegátů ve Skutči a 
seznámil s oceněními pro J.Petráně, P.Ješinu a P.Handlíře za 20 let u SDH. 

I.Havelková přečetla návrh usnesení a vedoucí schůze otevřel diskusi. 
Zástupce SDH Morašice p.Petrovič pozdravil VH, poděkoval za pozvání a uspořádání 
paralelní soutěže a pozval na jejich VH 3.12. 

Tradičně zajímavý příspěvek měl M.Trpkoš z HM. Informoval o oblastní radě velitelů a 
poděkoval za spolupráci chotěnické a radlínských hasičů a za doplnění soutěžního družstva. 
Jmenovitě poděkoval V.Tomiškovi za činnost rozhodčího v HM. Na konec pozval na VH do 
HM 10.12. 
Starosta MěÚ V.Dostál poděkoval za pozvání a za práci hasičů pro obec.  

Jménem okrsku pozdravil sbor R.Opočenský.  

 

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

Starosta SDH J.Ježek VH v 19 hodin ukončil a popřál dobrou chuť k následujícímu 
občerstvení, které tentokrát představovala přeuzená klobása. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


