Zápis z jednání Výroční Valné hromady SDH v Horní Suché, v sálu Požární zbrojnice
na ul. Centrum, konané dne: 08.01.2016
Výroční Valná hromada byla zahájena v 17:15h starostkou SDH HS paní Lucii Zsibritovou,
která pozdravila přítomné členy a předala slovo řídícímu jednání panu Radkovi Zsibritovi.
Ten přivítal přítomné hosty, starostu okrsku Havířov p. Petra Molina,starostu OSH Karviná p.
Tomáše Stefana, za obec Horní Suchá starostu obce p. Jana Lipnera a místostarostu Josefa
Žerdíka. Následně seznámil přítomné členy s programem jednání výroční Valné hromady a
vyzval přítomné členy k volbě ověřovatele zápisu a zapisovatele. Ověřovatelem zápisu byl
zvolen p. Marek Szelong, 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 za rok 2015, plán činností na rok 2016
4. Zpráva velitele sboru o činnosti výjezdové jednotky, výcviku a techniky
5. Zpráva kontrolní a revizní komise o výsledku hospodaření a vedení účetních dokladů
za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015
6. Návrh rozpočtu pro rok 2016
7. Stav členské základny a zpráva mandátové komise
8. Kooptace výboru
9. Zhodnocení akce daruj krev
10. Diskuse
11. Návrh usnesení VVH SDH Horní Suchá
12. Závěr- občerstvení
Z pléna nebyly žádné návrhy na doplnění programu, bylo provedeno hlasování .
Program výroční Valné hromady byl jednohlasně schválen
ad2)

Volba návrhové a mandátové
Do návrhové komise byli zvoleni: R.Raš, J.Žerdík, S. Kaňa
Do mandátové komise byli zvoleni:J. Fuka, J. Sikora, T. Stefan
Do volební komise byli zvoleni: M.Sikora, D. Šebesta, K. Roskošná
ano-46, proti- 0, zdržel se -0

ad3)

Zprávu o činnosti SDH za rok 2015, plán činnosti na rok 2016 přednesla p. Lucie
Zsibritová
(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 2015 a čerpání rozpočtu za rok 2015 přednesl p. Stanislav Káňa.
(obsah zprávy je přílohou tohoto zápisu)

ad6)

Návrh rozpočtu pro rok 2016 přednesl p. Czeslaw Preisner.
(návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu)

ad7)

ad8)

ad 9)

Stav členské základny a zprávu mandátové komise přednesla p. Jana Sikora
Stav členské základny k 31. 12. 2015 je 77 členů, žen- 25, muži- 44, dorostenek – 8
Zprávou mandátové komise byla výroční Valná hromada usnášení schopná, přítomno
46 členů což je 58,44 %
Kooptace výboru
Změna člena revizní komise - na žádost pana J. Fuky, který se funkce z pracovních
důvodu vzdal byla výborem zvolena paní Karin Fuková
Změna kronikáře- po dohodě s panem Tomášem Kluziokem, který se funkce
kronikáře vzdal, výbor zvolil nového kronikáře p. Beatu Rzymanovou.
Ano- 44, proti- 2, zdržel se -0
Zhodnocení akce daruj krev: M.SZELONG, R.RAŠ, M. CINK, T. STEFAN, D.
ŠEBESTA , J.FUKA,K.FUKOVÁ,L.ZSIBRITOVÁ, R. ZSIBRITA

ad10) Diskuse
- starosta okrsku pan P. Molin popřál všem přítoným hostům hodně úspěchu v novém
roce a vyzval členy SDH Horní Suchá k zapojení se do nových akcí k posílení sboru
- o slovo se přihlásil starosta obce pan Jan Lipner, který poděkoval za pozvání a za
zapojení mládeže do požárního sportu. Také podpořil starostku pani L.Zsibritovou ve
své funkci. Následně objasnil přítomným členům plánovanou rekonstrukci požární
zbrojnice,která se bude konat v průběhu roku 2016 z Evropských fondů.
- do diskuse se zapojil i starosta OSH Karviná p.Tomáš Stefan, který ve své řeči
zhodnotil průběh a jednání VVH SDH Horní Suchá a vyslovil pochvalu sboru.
Následně reagoval na rekonstrukci požární zbrojnice a vyjádřil svůj nesouhlas s
výrokem pana starosty obce, že nejsou plány zbrojnice, proto se rekonstrukce
oddaluje.
- poté doplnil zprávu starostky paní L.Zsibritové z páteho sjezdu SH ČMS v
Pardubicích
- závěrem pan Stefan poděkoval jménem OSH Karviná všem členům SDH Horní
Suchá za vykonanou práci a popřál všem přítomným mnoho úspěchu v roce 2016
ad11) Návrh usnesení výroční Valné hromady přečetl p. Radek Zsibrita
(obsah návrhu usnesení viz příloha)
Návrh usnesení výroční Valné hromady SDH Horní Suchá ze dne 08.012016 byl
přijat v tomto znění ano- 44, proti- 2, zdržel se - 0
ad12) Po závěrečné zprávě, kterou přednesl p. Radek Zsibrita byla výroční Valná hromada
ukončena v 18:30h
Zápis provedla: Petra Szelongová

……………………………..

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

