
Zápis 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 7.1.2012 v  hostinci Na kopečku se začátkem v 18 hodin 

 

Program VVH:  

1. Zahájení, uctění památky zemřelých členů sboru, přivítání hostí 

2. Schválení mandátové komise a její zpráva 

3. Schválení programu 

4. Volba návrhové komise 

5. Zpráva o činnosti za rok 2011 velitele sboru 

6. Zpráva o činnosti soutěžních družstev 

7. Informace o branném závodě 

8. Pokladní zpráva  

9. Zpráva revizorů účtu 

10. Ocenění členů  

11. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 

12. Diskuse 

13. Schválení usnesení VVH 

14. Závěr VH 

15. Občerstvení 
 

1. VVH zahájil starosta V.Tomiška. Dále vedoucí schůze jednatel S.Poskočil přivítal členy sboru a 

hosty. Z pozvaných 5 sborů okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce, Morašic, Načešic, 

Licomělic a Kostelce. Dále přijel zástupce města starosta A.Jiroutek. Poté jednatel požádal 

přítomné k uctění památky bratrů, kteří nás opustili. Následně vyzval s výborem navrženou 

mandátovou komisí ve složení S.Ježek a J.Příhodu k informaci o prezencí. Valné hromady 

s zúčastnilo 21 členů a 21 hostí. 

2. Následně přednesený návrh výboru na program VVH členská základna bez připomínek schválila. 

Jednatel přečetl tentokrát výrazně zkrácený zápis minulé VVH. 

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení Jan Badalec, R.Ježek a Jaroslav Fejtek 

4. Velitel Vladislav Tomiška ve své zprávě uvedl toto své vystoupení jako již 19. skládání 

závěrečných účtů. loňský rok byl klidný až nudný. Toto zdání pramení z nezájmu členů i ostatních 

občanů obce o dění v ní. Následně připomenul činnost sboru v uplynulém roce. Ta představovala 

údržbu techniky, výjezdy, soutěže, ukázky, akce v obci a práce pro obec. 

5. Pavel Tomiška připomenul činnost soutěžní jednotky, která se zúčastnila soutěží. 

6. Pavel Handlíř i tentokrát zhodnotil průběh předcházejícího branného závodu. Uskutečnil se 24.9. 

v lese Paláce. Již ve 2. ročníku se konala kategorie rodičů s malými dětmi. Opět se hodnotilo 

večerním pohoštěním v hasičárně. Vlastního závodu se zúčastnily asi 25 děti. Les Paláce je pro 

podobnou akci vynikající a bezpečný. 

7. Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hotovosti, počtu účtenek, příjmu, kontu v bance a 

čerpání grantu. Informoval o kontrole čerpání grantů na MěÚ a kontrole hospodaření revizní 

komisí. Poděkoval sponzorům. 

8. Revizor J.Kudláček jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů. 

Poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny  

9. Velitel následně předal ocenění služby za věrnost sboru za 10 let Jolana Budínská. P.Čech, 

J.Bochníček, M.Sojka, R.Pravda, za 20 let J.Dostál, za 30 let S.Ježek.  

10. Před diskusí přednesl J.Badalec návrhu nového usnesení a plánu práce na rok 2012  

11. V diskusi vystoupili zástupci všech 5 okolních sborů. Starosta MěÚ A.Jiroutek poděkoval za 

pozvání, poblahopřál oceněným a vyzval velitele V.Tomišku ml., aby vydržel ve své práci pro 

hasiče i obec, má se za čím ohlédnout.  

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

Bodalec je znovu přečetl, a to bylo hlasováním schváleno. 

Oficielní část valné hromady ukončil starosta v 19  hodin. 

K občerstvení byly opět podávány studené řízky. 
 Zapsal S.Poskočil 

 


