Zápis z jednání Valné hromady SDH v Horní Suché, v sálu Požární zbrojnice na ul.
Centrum, konané dne: 1. 12. 2012

Valná hromada byla zahájena v 15:15 hod. p.Tomáš Stefan , který pozdravil všechny
přítomné. Ve své úvodní řeči popřál vše do Nového roku a nezapomněl se rozloučit se členy,
kteří opustili naše řady. Pak předal slovo řídícímu jednání Aleši Zálejskému, který byl
výborem pověřen řízením Valné hromady. Ten přivítal přítomné hosty, za VV OSH Karviná
Tomáše Stefana, za obec Horní Suchá Josefa Žerdíka a předložil program jednání.
Ověřovatelem zápisu byla zvolena p. Jana Sikora, zapisovatelem p. Petra Szelongová.
Výbor SDH Horní Suchá navrhuje plénu, aby se dnešní Valná hromada řídila následujícím
programem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba návrhové, volební a mandátové komise
Zpráva o činnosti sboru za rok 2012, plán činností na rok 2013
Zpráva velitele sboru o činnosti výjezdové jednotky, výcviku a techniky
Zpráva kontrolní a revizní komise o výsledku hospodaření a vedení účetních dokladů
za rok 2012
6. Čerpání rozpočtu za rok 2012
7. Návrh rozpočtu pro rok 2013
8. Stav členské základny a zpráva mandátové komise
9. Volba nového výboru, volba starosty SDH Horní Suchá
10. Vyznamenání
11. Diskuse
12. Návrh na usnesení
13. Závěr jednání- občerstvení

Z pléna nebyly žádné návrhy na doplnění programu, bylo provedeno hlasování
- program Valné hromady byl jednohlasně schválen
ad2) Volby do komisí- návrhová, mandátová a volební.
Do návrhové zvolen: Radek Zsibrita, Stanislav Šenkýřík,David Krhovjak
Do mandátové zvolen: Karin Petříčková a Táňa Stefanová
Do volební zvolen: Tomáš Kluziok,Karin Petříčková, Zdeňka Giemzová
ad3) Zprávu o činnosti SDH za rok 2011 přednesl p. Tomáš Stefan
(obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu).
ad4) Poté přednesl p. Krhovják Rostislav zprávu o činnosti výjezdové jednotky
SDH a stavu zásahové techniky za rok 2012
(obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu).

ad5) Zprávu kontrolní a revizní komise k revizi provedené v roce 2012 přednesl
p. Stanislav Káňa. (obsah zprávy z revize účetnictví je přílohou tohoto zápisu)
ad6) Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu SDH za rok 2012 – přednesl
p. Czeslaw Preisner.
(obsah zprávy o hospodaření a čerpání rozpočtu je přílohou tohoto zápisu)
ad7) Návrh rozpočtu pro rok 2013 přednesl p. Czeslaw Preisner.
(návrh rozpočtu viz příloha)
ad8) Stav členské základny a zprávu mandátové komise přednesla p. Karin Petříčková
Stav členské základny k 31. 12. 2011 je 72 členů z toho mužů- 48 a žen- 24
Zprávou mandátové komise byla Valná hromada usnášení schopná, přítomno
38 členů.
ad9) Volba nového výboru, volba starosty SDH Horní Suchá- přednesl p. Tomáš Kluziok
(obsah této volby viz příloha)
Volba výboru jednohlasně schválena, volba starosty SDH Horní Suchá 35 pro, 3 členové
se zdrželi hlasování
ad10) Vyznamenání- předával zvolený starosta SDH p.Tomáš Stefan,velitel jednotky
p.Rostislav Krhovjak. Vyznamenání byli: R. Zsibrita-Čestné uznání
M.Szelong- čestné uznání
T.Stefan- vyznamenání KSH ČMS
R.Krhovjak- vyznamenáni KSH ČMS
(obsah vyznamenání viz příloha)
ad11) Diskuse
- do diskuse se přihlásil místostarosta obce p. Josef Žerdík,který popřál p.T.Stafanovi ke
zvolení do funkce starosty SDH Horní Suchá.Dále objasnil členům výboru stanovisko
obce ke snížení hracích automatů v obci.Poděkoval výjezdové jednotce za spolupráci
s obci a za dobře odvedenou prácí a popřál všem přítomným hodně úspěchů v roce
2013.Nechýbělo poděkován i p.Smugalovi,který vede kapelu Hasičanka
ad12)Návrh na usnesení přednesl p. Radek Zsibrita
(obsah návrhu na usnesení viz příloha)
- usnesení z Valné hromady SDH Horní Suchá ze dne: 1. 12. 2012 bylo přijato
jednohlasně
ad13) Po závěrečné zprávě byla výroční Valná hromada ukončena
Zápis provedla: Petra Szelongová

……………………………..

Ověřovatel zápisu: Jana Sikora

……………………………..

