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Zápis ze 128. a 129. valné hromady SDH Bedrč konané 
dne 10.12.2021 od 19:00 v Bedrči 

  
 
1. Starosta SDH Bedrč Pavel Kovář přivítal přítomné hasiče a po minutě ticha za členy, se kterými jsme se 

museli bohužel rozloučit, slavnostně zahájil valnou hromadu. Seznámil přítomné s návrhem programu schůze:  
 

 Zahájení 
 Přednes zprávy o činnosti SDH Bedrč za roky 2020 a 2021 
 Přednes zprávy o hospodaření SDH Bedrč za roky 2020 a 2021 
 Přednes zprávy revizora účtu SDH Bedrč za roky 2020 a 2021 
 Plán činnosti SDH Bedrč na rok 2022 
 Diskuse 
 Návrh a schválení usnesení 

 
3. Starosta Pavel Kovář přednesl svou zprávu o činnosti sboru. Vyzdvihl zejména ochotu a chuť většiny členů 

aktivně se zapojovat do práce, přestože pandemická situace neumožňuje fungování sboru v podobě, v jaké to 
bylo možné ještě v roce 2019. Ocenil přístup a podporu naší stěžejní akce, Zlaté huse bedrčské, jejíž úspěšná 
speciální "distanční forma" z roku 2020 se snad již nebude muset opakovat. 

  
4. Velitel Karel Baštář přivítal přítomné a přečetl zprávu o činnosti sboru za roky 2020 a 2021. Ve své řeči nám 

vtipnou formou připomenul skoro již zapomenuté skutečnosti. Kromě činnosti sboru zmínil také fungování 
zásahové jednotky, která měla v roce 2021 těžko představitelných 29 výjezdů. 

 
5.  Hospodářka sboru Milena Žížalová přečetla zprávu o hospodaření za roky 2020 a 2021. 
 
6.  Revizorka sboru, zastoupená Alenou Fulínovou, sdělila přítomným, že neshledala v hospodaření za roky 

2020 a 2021 žádné chyby. 
 
7.  Starosta Pavel Kovář seznámil přítomné s plánem činnosti na rok 2022. Plánování čehokoli je obtížné, 

vzhledem k aktuální situaci ovlivněné pandemií. Každopádně, hlavními body pro příští rok jsou oslavy 130. 
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Bedrči a přípravy 20. akce Zlatá husa bedrčská. 

 
8. Proběhla diskuse, ve které se probíraly zejména revize komínů a nutnost nebrat tuto kontrolu pouze jako 

formální úkon pro získání dokladu, ale jako pečlivou kontrolu spalinových cest od profesionálů. 
 
9. Zapisovatel Karel Bambas přednesl návrh usnesení, o kterém pak nechal starosta Pavel Kovář hlasovat. 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými v tomto znění: 
 

 VH Schvaluje zprávu o činnosti sboru, zprávu o hospodaření sboru, zprávu revizora účtu sboru, plán 
činnosti na rok 2022 a členský příspěvek na rok 2022, 

 VH bere na vědomí diskusní příspěvky, 
 VH ukládá výboru SDH zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní 

valnou hromadou. 
 
10. Starosta Pavel Kovář ukončil oficiální část schůze, rozloučil se a poděkoval přítomným.  
 
Stručný souhrn 
 
128. VH se nemohla konat v roce 2020, takže jsme letos uskutečnili jak loňskou, tak letošní. Společná VH se 
konala s ohledem na aktuálně platná vládní hygienická nařízení. Všichni příchozí byli při vstupu informováni, jaká 
opatření se na ně vztahují. Všichni svým podpisem do prezenční listiny následně potvrdili, že s podmínkami 
souhlasí a budou je dodržovat. 
 
Dnešní VH se zúčastnilo 29 ze 77 členů (stav členské základny ke dni konání VH).  
 
 
V Bedrči dne 10.12.2021 
 
 
_______________________________                _______________________________ 
               Zapsal: Karel Bambas               Zápis ověřil: Pavel Kovář 


