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Zápis z valné hromady SDH Švábenice konané 16.12.2017 

 

Organizace: SDH Švábenice 

Sídlo: Švábenice 18 

Místo a doba konání valné hromady: Restaurace U Tří koček, Švábenice 50 

Předseda valné hromady: Stanislav Bureš 

Zapisovatel: Stanislav Bureš 

 

Jednotlivé body valné hromady: 

1. Zahájení a přivítání hostů 

2. Volba volební a návrhové komise při každé VH 

3. Kulturní představení mladých hasičů 

4. Zpráva výboru SDH o činnosti za uplynulý rok 

5. Zpráva o činnosti JSDH Švábenice 

6. Zpráva revizní rady nebo revizora účtu SDH 

7. Volba výkonného výboru 

8. Volba delegátů SDH na VH okrsku 

9. Návrh plánu činnosti na další rok  

10. Ocenění členů SDH a hostů 

11. Diskuse 

12. Usnesení 

13. Závěr 
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Popis bodů valné hromady: 

Bratr Bureš zahájil schůzi a přivítal hosty, kterými byli zástupce Okresního sdružení 

hasičů (OSH) paní Tomášková, zástupce z úřadu Městyse Švábenice pan starost Josef Kubík a 

zástupce z řad chovatelů p. Doleček. 

Následovalo uctění památky zesnulých bratrů a sester minutou ticha. 

Poté byla schůze oficiálně zahájena a byly přečteny jednotlivé body programu valné 

hromady, který byl následně schválen. 

Schůze byla usnášeníschopná, takže proběhla volba volební a návrhové komise. 

Navrženi byli bratr Jan Vrána, bratr Michal Novotný a sestra Kateřina Dědková. 

Zapisovatelem schůze byl navržen bratr Stanislav Bureš a ověřovatel zápisu bratr Zbyněk 

Procházka. Všichni navržení členové byli přítomnými schváleni. 

Dále pod vedením bratra Trněného vystoupili s kulturním programem Mladí hasiči. 

Po kulturní vložce seznámila sestra Polišenská schůzi se zprávou o činnosti SDH za 

uplynulé období, po níž pokračoval bratr Přecechtěl se zprávou o činnosti zásahové jednotky. 

Dále představil koncepci na následujících 10 let, které body byly již splněny, a které 

následují. Na závěr poděkoval panu starostovi Městyse za velkou podporu jednotky. 

Poté sestra Kalábová seznámila schůzi se zprávou kontrolní a revizní rady našeho 

sboru o hospodaření za uplynulé období.  

Dalším bodem programu bylo hlasování o delegátech na valnou hromadu okrsku. 

Výbor na tuto valnou hromadu okrsku navrhnul starostu SDH Pavla Přecechtěla a náměstka 

SDH Markétu Polišenskou. Všichni zúčastnění byli pro, nikdo se nezdržel hlasování. 

Následně byl přečten plán práce na následující rok a předána ocenění členů SDH. 

 

Poté bratr Bureš zahájil diskusi.  

S prvním příspěvkem vystoupila paní Tomášková, zástupce OSH, která projevila 

uznaní za činnost sboru a plány do budoucna. Upozornila, že v roce 2018 bude výročí 100 let 

od vzniku Československa a navrhla, že by SDH a Městys Švábenice mohli uspořádat 

nějakou akci k tomuto výročí. Dále představila publikaci Historie SDH na Vyškovsku. Na 

závěr přidala zmínku o Centrální evidenci SDH.  

Jako druhý přispěl do diskuse zástupce chovatelů pan Doleček. Poděkoval za 

dosavadní spolupráci SDH a chovatelů, zvláště pak při pořádání dětského dne v areálu 

chovatelů. 

http://www.sdhsvabenice.cz/


Sbor dobrovolných hasičů Švábenice 
Švábenice 18, 683 23 Ivanovice na Hané 
www.sdhsvabenice.cz 
hasici.svabenice@seznam.cz 

 

Závěrečný příspěvek do diskuse měl pan starosta Městyse Josef Kubík, který podrobně 

vysvětlil financování nového zásahového vozidla JSDH. Následně se věnoval tématu nové 

zbrojnice, kde popsal administrativní náročnost zajištění pozemku pro tuto budovu. Dále 

podotknul, že bez dotace nebude možné novou zbrojnici postavit. Na závěr seznámil schůzi 

s pojištěním členů zásahové jednotky, které je velmi kvalitní a přislíbil nadále podporovat 

JSDH, taktéž i SDH. 

 

Po ukončení diskuse představila návrhová komise návrh usnesení valné hromady SDH 

Švábenice, který byl následně schválen všemi zúčastněnými členy. 

Schůzi ukončil bratr Bureš. 
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