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Zápis ze 126. výroční valné hromady SDH Bedrč konané 
dne 14.12.2018 od 19:00 v Bedrči 

 
1. Vedením 126.VVH byl omluveným, nepřítomným starostou SDH Bedrč Martinem Gobym pověřen 

člen výboru Karel Bambas. Ten přivítal přítomné hasiče a hosty a slavnostně zahájil 126. výroční 
valnou hromadu. Seznámil přítomné s návrhem programu schůze:  

 
 Zahájení 
 Volba návrhové komise 
 Schválení programu 126. VVH 
 Zpráva o činnosti SDH Bedrč za rok 2018 
 Zpráva o hospodaření SDH Bedrč za rok 2018 
 Zpráva revizora SDH Bedrč za rok 2018 
 Plán činnosti SDH Bedrč na rok 2019 
 Diskuse 
 Návrh a schválení usnesení 

 
2. Karel Bambas vyvolal hlasování o složení Návrhové komise ve složení: Karel Bambas, Petr 

Kubánek, František Škvor ml.  
 Při hlasováním byla Návrhová komise schválena všemi přítomnými (přítomno 27 členů ze 77). 
 
3.  Karel Bambas přečetl program 126. VVH a vyzval k hlasování o programu schůze. Všemi 

přítomnými byl program schůze přijat. 
 
4. Velitel Karel Baštář přivítal přítomné a přečetl zprávu o činnosti sboru za rok 2018. Velitel zásahové 

jednotky Pavel Kovář a přečetl zprávu o činnosti zásahové jednotky v tomto roce. 
 
5.  Hospodářka sboru Milena Žížalová přečetla zprávu o hospodaření za rok 2018. 
 
6.  Revizor sboru, Alena Fryšová, přečetla zprávu revizora, ve které konstatuje, že neshledává 

v hospodaření za rok 2018 žádné chyby. 
 
7. Předsedající Karel Bambas přečetl Plán činnosti na rok 2019 a vyzval ke schválení hlasováním. Při 

hlasování byl Plán činnosti schválen všemi přítomnými. 
 
8. U příležitosti 100 let vzniku Československé republiky byla velitelem Karlem Baštářem předána 

čestná uznání a pamětní medaile za dlouholetou činnost ve prospěch sboru následujícím členům: 
 

 Jitka Kvídová 
 Jaroslava Gobyová 
 Anna Škvorová 
 Karel Baštář st. 

 Pavel Kovář st. 
 František Škvor st. 
 Jaroslav Žížala 
 Jan Burda 

 Jiří Goby st. 
 Luboš Kovář 
 Svatopluk Šlechta st. 
 Jaroslav Fryš st. 

 
9. Proběhla diskuse, ve které zástupci okolních sborů (SDH Petroupim, SDH Soběhrdy, SDH Žíňany, 

SDH Přestavlky) pronesli krátké zdravice a poděkovali za spolupráci s naším sborem. 
 
10. Karel Bambas přečetl jménem Návrhové komise Návrh usnesení a požádal o jeho schválení. 

Hlasováním byl Návrh přijat všemi přítomnými. 
 
11. Předsedající Karel Bambas ukončil oficiální část schůze. 
  
 
V Bedrči dne 14.12.2018 
 
 
 
_______________________________                 
               Zapsal: Karel Bambas                


