Zápis z jednání výroční Valné hromady SDH v Horní Suché, v sálu Požární zbrojnice na
ul. Centrum, konané dne: 29. 11. 2014

Valná hromada byla zahájena v 16:15h řídícím jednání panem Alešem Zálejským, který
pozdravil všechny přítomné členy, přivítal hosty starostu okrsku Havířov p. Petra Molina, za
obec Horní Suchá místo starostu Josefa Žerdíka a seznámil členy s programem jednání
výroční Valné hromady. Následně předal slovo starostovi SDH Tomáši Stefanovi, který také
přivítal přítomné členy a hosty. Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Marek Szelong a
zapisovatelem p. Petra Szelongová.
Výbor SDH Horní Suchá navrhuje plénu, aby se výroční Valná hromada řídila následujícím
programem:
1.

Zahájení

2.

Volba návrhové, mandátové a volební komise

3.

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů

4.

Zpráva velitele jednotky

5.

Zpráva kontrolní a revizní rady

6.

Čerpání rozpočtu v roce 2014, Návrh rozpočtu na rok 2015

7.

Stav čl. základny a zpráva mandátové komise

8.

Volba výboru

9.

Volba starosty a náměstka

10. Vyznamenání a vyhodnocení „ akce daruj krev
11. Diskuze
12. Návrh na usnesení
13. Závěr jednání a občerstvení

Z pléna nebyly žádné návrhy na doplnění programu, bylo provedeno hlasování.
Program výroční Valné hromady byl jednohlasně schválen
ad2)

Volba návrhové, mandátové a volební komise
Do návrhové komise byli zvoleni: K.Petříčková,S.Káňa, S.Šenkyřík st.
Do mandátové komise byli zvoleni:R.Raš, L.Zsibritová, J.Sikora
Do volební komise byli zvoleni: R.Zsibrita,T.Stefanová, J.Kocu

ad3)

Zprávu o činnosti SDH za rok 2014, plán činnosti na rok 2015 přednesl p. Tomáš
Stefan

(obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu).
ad4)

Zprávu o činnosti výjezdové jednotky, výcviku a technice přečetl velitel jednotky p.
R.Krhovjak (obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu).

ad5)

Zprávu kontrolní a revizní komise o výsledku hospodaření a vedení účetních
dokladů za rok 2014 a čerpání rozpočtu za rok 2014 přednesl p. Stanislav Káňa.
(obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu)

ad6)

Čerpání rozpočtu za rok 2014, návrh rozpočtu pro rok 2015 přednesl p. Czeslaw
Preisner.
(čerpání a návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu)

ad7)

Stav členské základny a zprávu mandátové komise přednesla p. Lucie Zsibritová
Stav členské základny k 31. 12. 2014 je 75 členů z toho muži - 46 , ženy - 23 a
dorostenky - 6
Zprávou mandátové komise byla výroční Valná hromada usnášení schopná, přítomno
45 členů tj. 60% účast

ad8)

Volba výboru pro nové volební období, složení výboru pro nové volební období
přednesl plénu p.R.Zsibrita, který vyzval přítomné členy k volbě a schválení nového
výboru
pro: 44 členů, proti: 0 členů, zdržel se hlasování: 1 člen
(složení zvoleného výboru je přílohou tohoto zápisu)

ad9)

Volba starosty a náměstka- p. R.Zsibrita přečetl plénu životopis p. L.Zsibritové,
která byla výborem navržena do funkce starostky SDH Horní Suchá. Následně vyzval
přítomné členy k volbě starosty. Pro: 43 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 1 člen
Do funkce starosty SDH Horní Suchá byla zvolena výroční Valnou hromadou
paní Lucie Zsibritová.
(životopis je přílohou tohoto zápisu)

ad10) Vyznamenání a vyhodnocení akce daruj krev předali členům p.Tomáš Stefan
spolu s nově zvolenou starostkou Lucii Zsibritovou.
Do akce„ Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ se zapojili p. R.Raš, M.Szelong,
P.Guth, T.Stefan. Tito členové obdrželi Pamětní list jako výraz poděkování za účast
v krajské akci „ Daruj krev s dobrovolnými hasiči“
Vyznamenání OSH byli:
Za věrnost 20 let – M.Sikora, M.Szelong, D.Šebesta
Za věrnost 30 let – T.Stefan, R.Krhovjak
Medaile za mimořádne zásluhy SH ČMS - C.Preisner, S.Káňa
Stuhu k 150 výročí založení dobrovolných hasičů zavěsil p. T.Stefan

(obsah vyznamenání a vyhodnocení akce daruj krev viz příloha)

ad11) Diskuze
- do diskuze se přihlásil místo starosta obce p. Josef Žerdík, který poděkoval
p.T.Stefanovi za práci, kterou vykonával ve funkci starosty sboru a popřál nově
zvolené starostce p.Lucii Zsibritové hodně úspěchu ve funkci starostky sboru. Také
poděkoval výjezdové jednotce za spolupráci s obcí, za dobře odvedenou prácí a popřál
všem přítomným úspěšný rok 2015.
- o slovo se přihlásil starosta okrsku Havířov p. P. Molin, ve své řeči vznesl obdiv
k činnostem, které sbor vykonává a popřál všem přítomným hodně úspěchu v roce
2015. Předal gratulaci za OSH Karviná p.Lucii Zsibritové, ke zvolení do funkce
starostky sboru.
- paní L.Zsibritová poděkovala všem přítomným členům za důvěru, kterou ji vyjádřili
zvolením do funkce starostky. Ve své krátké řeči ujistila přítomné členy, že práci ve
sboru se bude aktivně podílet na plnění jednotlivých úkolu stanovených v plánu
činnosti, podporovat práci SDH a získávat nové členy SDH. Také požádala členy o
schovívavost a pomoc při plnění jednotlivých úkolů.
ad12) Návrh usnesení výroční Valné hromady přečetla p. Karin Petříčková
(obsah návrhu usnesení viz příloha)
Návrh usnesení výroční Valné hromady SDH Horní Suchá ze dne 29. 11. 2014 byl
jednohlasně přijat
ad13) Po závěrečné zprávě, kterou přečetl p. Aleš Zálejský byla výroční Valná hromada
ukončena
Zápis provedla: Petra Szelongová

……………………………..

Ověřovatel zápisu: Marek Szelong ……………………………..

