Zápis ze 125. výroční valné hromady SDH Bedrč konané
dne 8.12.2017 od 19:00 v Bedrči
1.

Starosta SDH Bedrč Martin Goby přivítal přítomné hasiče a hosty a slavnostně zahájil
125. výroční valnou hromadu.

2.

Martin Goby svolal volbu návrhové komise ve složení:
- Jiří Fulín
- Alena Fryšová
- Alena Fulínová

3.

Proběhlo hlasování o složení návrhové komise.
Výsledek hlasování:
- Pro: všichni přítomní (42 ze 78 aktivních členů ke dni 8.12.2017)
- Proti: nikdo
- Zdržel se: nikdo
Složení návrhové komise bylo schváleno.

4.

Jiří Fulín jménem Návrhové komise požádal o hlasování o Programu 125. VVH v následujícím
znění:
- Zahájení
- Volba návrhové komise
- Schválení programu 125. VVH
- Přednes zprávy o činnosti SDH Bedrč za rok 2017
- Přednes zprávy o hospodaření SDH Bedrč za rok 2017
- Přednes zprávy Revizní rady SDH Bedrč za rok 2017
- Plán činnosti SDH Bedrč na rok 2018
- Diskuse
- Návrh a schválení usnesení

5.

Proběhlo hlasování o programu 125. VVH.
Výsledek hlasování:
- Pro: všichni přítomní (42/78)
- Proti: nikdo
- Zdržel se: nikdo
Program 125. VVH byl schválen.

6.

Slova se ujal velitel Karel Baštář a přečetl zprávu o činnosti sboru za rok 2017.

7.

Hospodářka sboru Milena Žížalová přečetla zprávu o hospodaření za rok 2017.

8.

Revizní rada, zastoupená Alenou Fryšovou, konstatuje, že neshledala v hospodaření za rok 2017
žádné chyby.

9.

Karel Bambas přednesl Plán činnosti na rok 2018 a požádal o hlasování.

10. Proběhlo hlasování o Plánu činnosti na rok 2018.
Výsledek hlasování:
- Pro: všichni přítomní (42/78)
- Proti: nikdo
- Zdržel se: nikdo
Plán činnosti na rok 2017 byl schválen.

11. Starosta SDH Bedrč Martin Goby poděkoval a předal čestné uznání členu SDH Bedrč panu
Vladimíru Ryndovi (v nepřítomnosti).
12. Probíhá Diskuze. První vystupuje pan Miloš Kovář, delegát za okrsek a SDH Petroupim. Děkuje
za spolupráci s naším sborem (sázení třešní, úklid okolo silnic atd.). Zve na akci Ohni zmar, která
se v roce 2018 v Petroupimi uskuteční.
13. Slečna Tichá (SDH Soběhrdy) děkuje za činnost sboru a za inspiraci, kterou jim náš sbor
poskytuje (např. pákový hydrant). Zve na oslavy 125. let založení jejich sboru v příštím roce.
14. Pan Jan Šíma (SDH Žíňany) děkuje za spolupráci, zve na výroční schůzi a na maškarní bál
3.2.2018 v Mezihoří.
15. Pan Jan Pillvein za Družstvo Včela Žíňany děkuje za spolupráci a za recept na "víčkovici".
16. Preventista SDH Bedrč Vladimír Zdeněk seznamuje přítomné s možností hromadné objednávky
čištění a revize komínů. S formulářem k přihlášení osobně obejde vesnici.
17. Karel Baštář podrobně popisuje činnost Zásahové jednotky, seznamuje např. s nutností výjezdu
do 10 minut od nahlášení. Vysvětluje, proč není možné čekat na všechny členy zásahové
jednotky, kteří nepotvrdí výjezd telefonem, atd.
18. Dále se hromadně diskutovala možnost pořízení hasičské zástavy (praporu). Pan Miloš Kovář
nás seznámil s poznatky SDH Petroupim při procesu pořizování jejich praporu. Odhad ceny je 60
- 100 tisíc Kč. Martin Goby pak uložil výboru SDH zjistit ceny a další požadavky, aby o nich bylo
možné kvalifikovaně rozhodnout (na schůzi výboru nebo příští VVH).
19. Jiří Fulín přečetl Návrh usnesení a požádal o hlasování.
20. Proběhlo hlasování o Usnesení.
Výsledek hlasování:
- Pro: všichni přítomní (42/78)
- Proti: nikdo
- Zdržel se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.
21. Oficiální část schůze byla ukončena, probíhá občerstvení a neformální debaty.

Stručný souhrn
Dnešní 125. VVH se zúčastnilo 42 aktivních členů SDH Bedrč z celkového počtu 78 aktivních členů
(bráno ke dni konání schůze). VVH tedy byla usnášeníschopná a mohl být odhlasován Plán činnosti
na rok 2018 i Usnesení z VVH.
VVH se zúčastnilo rovněž 10 hostů. V průběhu schůze se podařilo získat dalšího člena SDH.

Dne 8.12.2017
Zapsal jednatel Karel Bambas

