Zápis ze 127. výroční valné hromady SDH Bedrč konané
dne 13.12.2019 od 19:00 v Bedrči
1.

Starosta SDH Bedrč Martin Goby přivítal přítomné hasiče a hosty a slavnostně zahájil 127. výroční
valnou hromadu. Seznámil přítomné s návrhem programu schůze:











Zahájení
Schválení programu 127. VVH
Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a komisí
Přednes zprávy o činnosti SDH Bedrč za rok 2019
Přednes zprávy o hospodaření SDH Bedrč za rok 2019
Přednes zprávy revizora sboru SDH Bedrč za rok 2019
Volba starosty, velitele, členů výboru a revizora sboru SDH Bedrč na další období
Plán činnosti SDH Bedrč na rok 2020
Diskuse
Návrh a schválení usnesení

2.

Starosta Martin Goby vyvolal hlasování o odsouhlasení programu. Všichni přítomní byli pro
(celkem 37 dospělých a 5 mladých hasičů) a program schůze byl schválen.

3.

Starosta Martin Goby představil a nechal hlasovat o složení jednotlivých komisí, zapisovatele
a ověřovatele zápisu. Obsazení a hlasování proběhlo takto:





zapisovatel: Karel Bambas, ověřovatel zápisu: Karel Baštář
mandátová komise: Alena Fulínová, Alena Fryšová, Jitka Fojtů
návrhová komise: Jiří Fulín, Jaroslav Fryš ml., Jiří Fojtů
volební komise: Jaroslav Žížala, Vladimír Zdeněk, Jaroslav Fryš st.

Ve všech případech bylo provedeno hlasování, kdy 100% přítomných bylo pro návrh, nikdo se
nezdržel, nikdo nebyl proti. Bylo schváleno složení komisí a funkce zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
4.

Velitel Karel Baštář přivítal přítomné a přečetl zprávu o činnosti sboru za rok 2019. Shrnul všechny
uskutečněné aktivity a poděkoval členům sboru, sponzorům a Městu Benešov za podporu.

5.

Hospodářka sboru Milena Žížalová přečetla zprávu o hospodaření za rok 2019.

6.

Revizní rada, zastoupená Alenou Fryšovou, sdělila přítomným, že neshledala v hospodaření za rok
2019 žádné chyby.

7.

Předseda Mandátové komise, Alena Fulínová, konstatuje, že dnešní schůze je usnášeníschopná
a lze přistoupit k volbě nového výboru. Aktuálně je přítomno 37 ze 70 členů s právem volby
(nad 18 let), což se nadpoloviční většina.

8.

Předseda Volební komise, p. Jaroslav Žížala, postupně představil kandidáty na starostu, velitele
sboru, členy výboru a revizora sboru. Rovněž vyzval přítomné, zda mají další návrhy na kandidáty
na jednotlivé zmíněné posty. Bez odezvy. Zahájil proto volby s tímto výsledkem:





kandidát na starostu Pavel Kovář:
kandidát na velitele Karel Baštář:
kandidáti na členy výboru Petr Kubánek, Jiří Fulín,
Milena Žížalová, Jiří Fojtů, Jaroslav Fryš ml.,
František Škvor ml., Alena Fulínová, Karel Bambas:
kandidátka na revizora sboru Alena Fryšová:

Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0
Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0
Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0
Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0

Dále proběhla volba delegáta sboru na valnou hromadu okrsku. Účastní se Karel Baštář, VVH
hlasovala o návrhu s výsledkem:
Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0
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A nakonec volba delegáta sboru na shromáždění delegátů sborů. Účastní se starosta Pavel Kovář,
VVH hlasovala o návrhu s výsledkem:
Pro 37 / proti 0 / zdržel se 0
Volební komise prostřednictvím jejího předsedy p. Jaroslava Žížaly konstatuje, že volby proběhly
dle stanov a volebního řádu a sbor může v nadcházejícím období pracovat ve schváleném složení:

9.





starosta:
velitel:
členové výboru:



revizor sboru:

Pavel Kovář
Karel Baštář
Petr Kubánek, Jiří Fulín, Milena Žížalová, Jiří Fojtů, Jaroslav Fryš ml.,
František Škvor ml., Alena Fulínová, Karel Bambas
Alena Fryšová

Starosta Martin Goby seznámil s plánem činnosti na rok 2020 (viz samostatná příloha) a zahájil
diskusi.

10. V diskusi nejprve promluvil Miloš Kovář, delegát za okrsek a SDH Petroupim, který vyzdvihl úlohu
hasičů v obci.
Dále se přihlásili zástupci sboru SDH Žíňany, poděkovali za spolupráci a přečetli zdravici.
Jako další vystoupili zástupci sboru SDH Soběhrdy, pogratulovali k úspěšností výjezdů zásahové
jednotky.
Pan Jaroslav Žížala poděkoval dosluhujícím členům výboru a zejména končícímu starostovi.
Velitel Karel Baštář za celý sbor poděkoval končícímu starostovi za práci, která rozhodně nebyla
lehká. K poděkování Martinovi se potleskem přidali i ostatní přítomní.
11. Předseda Návrhové komise, Jiří Fulín, přednesl návrh usnesení (viz samostatná příloha) a požádal
VVH o schválení. Hlasování proběhlo s výsledkem: Všichni přítomní pro / proti 0 / zdržel se 0.
Usnesení 127. VVH bylo schváleno.
12. Starosta Martin Goby ukončil oficiální část schůze.

Stručný souhrn
Dnešní 127. VVH se zúčastnilo 42 aktivních členů (37 dospělých a 5 mladých hasičů) SDH Bedrč
z celkového počtu 75 aktivních členů (70 dospělých a 5 mladých hasičů). VVH tedy byla
usnášeníschopná a mohly být provedeny všechny volební úkony předpokládané v plánu schůze.
VVH se zúčastnilo rovněž 18 hostů, mezi kterými byli sousedé z Bedrče a členové SDH okolních sborů.

V Bedrči dne 13.12.2019

_______________________________
Zapsal: Karel Bambas
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