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Zápis z valné hromady SDH Švábenice konané 17.12.2016 

 

Organizace: SDH Švábenice 

Sídlo: Švábenice 18 

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

Předseda valné hromady: Zbyněk Procházka 

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 

 

 

 

 

Popis bodů valné hromady: 

Bratr Procházka zahájil schůzi a přivítal hosty. Zástupce Okresního sdružení hasičů 

(OSH) paní Jitku Fabiánovou a paní Tomáškovou, zástupce z úřadu Městysu Švábenice pana 

starostu Josefa Kubíka a zástupce z řad chovatelů p. Hanáka. 

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. 
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Vzhledem k tomu, že byla schůze usnášeníschopná, tak proběhla volba volební a 

návrhové komise, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu. Tito byli přítomnými schváleni. 

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

Po kulturní vložce seznámil bratr Trněný schůzi se zprávou o činnosti SDH za 

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

Ten předně vysvětlil zásadní rozdíly mezi SDH a JSDH. Dále shrnul zásahy za rok 2016, kdy 

za dva z nich přišly Úřadu Městyse Švábenice děkovné dopisy. Pokračoval nutností pořízení 

nové výstroje pro jednotku a pořízení nového zásahového vozidla. Na tyto body dále navázal 

koncepcí JSDH Švábenice do roku 2030. Dále poděkoval panu starostovi Městyse za velkou 

podporu jednotky. 

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

sboru o hospodaření za uplynulé období.  

Následně proběhla volba nového výkonného výboru a členů kontrolní a revizní rady, 

dále volba členů inventarizační komise. Všichni navržení byli schůzí schváleni. 

Dalším bodem programu bylo hlasování o delegátech na valnou hromadu okrsku, která 

se bude konat 3. února 2016 v 18 hodin v Orlovicích. Výbor na tuto valnou hromadu okrsku 

navrhunul 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. 

Dále byla předána ocenění: 

Členům SDH Švábenice za příkladnou práci 

• Procházka Ondřej 

• Bureš Stanislav 

• Bureš Ondřej 

• Přecechtěl Pavel 

• Vrána Jan 

• Tesařová Anna 

• Minařík Stanislav 
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Hostům za významnou spolupráci s SDH Švábenice 

• Starosta Městyse – Kubík Josef 

• Starostka OSH - Fabianová Jitka 

• Zástupkyni OSH - Mgr. Tomášková Milada  

 

Po předání ocenění bratr Procházka zahájil diskusi. S prvním příspěvkem vystoupila 

paní Fabiánová, zástupce OSH, která vzpomínala, že u nás nebyla na valné hromadě asi deset 

let. Informovala schůzi o dění na okrese Vyškov. Že byla vydána publikace o historii hasičů 

na okrese Vyškov a že je v plánu další publikace, tentokrát o technice. Připomněla informaci, 

že probíhá výměna průkazů členů za typ, jako jsou občanské průkazy, které se budou měnit 

každé 4 roky. Na tyto průkazy budou mít držitelé do 30 let právo na mládežnickou slevu. Svůj 

příspěvek zakončila poděkováním a přáním všeho nejlepšího do nového roku a fungování 

sboru. 

Další přispěla do diskuse paní Tomášková, která předně poděkovala dětem a vedoucím 

Mladých hasičů za činnost a popřála hodně úspěchů novému vedení sboru, který označila za 

restart. 

Následoval příspěvek pana starosty Městyse Josefa Kubíka, který navázal na své 

předřečníky. Dále shrnul podporu JSDH, nové vybavení, vozidlo, dotace a celkovou finanční 

stránku tohoto převybavení. Vyjádřil podporu sboru i jednotky a poděkoval za zásah 

v Hodějicích. Svůj příspěvek zakončil přáním. 

Poslední do diskuse přispěl pan Hanák, jako zástupce chovatelů. Poděkoval sboru za 

spolupráci při pořádání dětských dnů u chovatelů a vyslovil přání o pokračování této 

spolupráce i v následujícím roce. Svůj příspěvek taktéž zakončil přáním k Vánocům a do 

nového roku. 

Po ukončení diskuse přečetl bratr Ondřej Procházka návrh usnesení valné hromady 

SDH Švábenice, který byl následně schválen všemi zúčastněnými členy. 

Schůzi ukončil bratr Procházka. 
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