
 

 

Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 13.12.2014 v  hostinci Na kopečku se začátkem v 19 hodin 

 

 

 

VVH za účasti 23 členů z celkových 39 a 17 hostí zahájil starosta SDH V. Tomiška a dalším vedením 

pověřil jednatele S. Poskočila. Po obvyklých procedurálních bodech programu následovaly zprávy o 

činnosti sboru velitele V. Tomišky ml., o účasti soutěžních jednotek P. Tomišky, o společenských 

akcích P. Handlíře, pokladní F. Handlíře a o revizi účtu A. Soudka. 

Dále předseda volební komise J. Badalec vedl volby na příští 5leté volební období. Volby výboru 

SDH byly po schválení základnou provedeny veřejným hlasováním a o navržené kandidátce, ke které 

nebyly doplňující návrhy, se hlasovalo najednou. Kandidátka byla schválena plným počtem hlasů. 

Novým starostou se stal Pavel. Handlíř, Chotěnice 71, velitelem Vladislav Tomiška ml. 

Chotěnice 81, zástupcem velitele Roman Ježek, Chotěnice 35 strojníkem Pavel Tomiška, 

Chotěnice 81, jednatelem Ing. Stanislav Poskočil, Chotěnice 72, a hospodářem František Handlíř. 

Chotěnice 57. Dalšími členy výboru byli zvoleni Ing. J. Badalec, R. Soudek a P. Tomiška. Kontrolní 

komisi budou reprezentovat A. Soudek, S. Ježek a J. Kudláček. 

Za člena výkonného výboru OSH byl 22 hlasy, když 1 člen se zdržel, navržen V. Tomiška ml. 

Delegátem SDH na shromáždění delegátů okresu Chrudim konaném 7.3.2015 byl plným počtem 

hlasů zvolen P. Handlíř. 

Po volbách předalo nové vedení sboru ocenění služby za věrnost sboru 30 let P. Handlířovi a další 

ocenění členům S. Ježkovi, J. Malínskému, S. Poskočilovi, J. Dostálovi a F. Starému. Morální 

ocenění podpory našemu SDH obdrželi A. Jiroutek a Z. Sedláčková.  

V diskusi J. Badalec navrhl doplnit přednesený plán práce, případně usnesení o uspořádání dětského 

dne, M. Trpkoš s potěšením kvitoval návrh sboru na zastoupení v OSH, A. Soudek doporučil udělit 

V. Tomiškovi funkci čestného starosty sboru.  

Obě doplňující připomínky byly do konečného plánu práce i usnesení zapracovány a návrhy všemi 

hlasy schváleny. 

VVH ukončil ve 20 hodin a 30 minut nový starosta Pavel Handlíř. 

 

 

Zapsal: S. Poskočil 

 

Ověřovatelé zápisu:  J. Ježek 

 

 J. Dostál 


