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Zpráva z Výroční valné hromady SDH Švábenice 2012 

 

Organizace: SDH Švábenice 

Sídlo: Švábenice 18 

Místo a doba konání valné hromady: Kulturní dům Švábenice 16. Prosince 2012 

Předseda valné hromady: Josef Polišenský 

Zapisovatel: Stanislav Bureš 

Sčítání podpisů provedla: Markéta Polišenská 

  

Jednotlivé body valné hromady: 

1. Zahájení schůze a přivítání hostů 

2. Uctění minutou ticha památku zesnulých 

3. Kulturní program Mladých hasičů 

4. Volba návrhové komise 

5. Volba inventarizační komise 

6. Volba delegáta na VVH okrsku 

7. Zápis z minulé VVH 

8. Zpráva o činnosti SDH v roce 2012 

9. Zpráva revizora účtu SDH 

10. Zpráva inventarizační komise SDH 

11. Návrh činnosti na rok 2013 

12. Předání ocenění 

13. Diskuse 

14. Usnesení 

15. Závěr 

  

Popis bodů valné hromady: 

  

Bratr Přecechtěl zahájil schůzi a přivítal hosty – zástupce okresního výboru hasičů Čech 

Moravy a Slezska pí. Tomášková , zástupce z úřadu Městysu Švábenice p. Josef Kubík 

starosta, zástupce z řad chovatelů p. Dolečka. 

Byla uctěna památka zesnulých bratrů a sester minutou ticha. 

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

Poté proběhla volba návrhové komise, do níž byl navržen na řádné členské schůzi bratr 

Trněný a bratr Aron, všichni zúčastnění byli pro, nikdo se nezdržel hlasování. 

Dále proběhla volba inventarizační komise, do níž byli navrženi na řádné členské schůzi bratr 

Vrána a bratr Procházka, všichni zúčastnění byli pro a nikdo se nezdržel hlasování. 

Následně proběhla volba delegáta na VVH okrsku, navržen byl bratr Přecechtěl. Všichni 

zúčastnění hlasovali pro a nikdo se nezdržel hlasování. 

Bratr Bureš přečetl zápis z minulé Výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů 

Švábenice. 

Bratr Polišenský seznámil schůzi s činností Sboru dobrovolných hasičů za rok 2012. 
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Bratr Novotný nás seznámil s hospodařením Sboru dobrovolných hasičů Švábenice přečtením 

zprávy revizora účtu Sboru dobrovolných hasičů Švábenice. 

Zprávu inventarizační komise přečetl bratr Bureš. 

Bratr Kaláb seznámil schůzi s plánem činnosti Sboru dobrovolných hasičů na rok 2013. 

Byla předána ocení. 

Bratr Přecechtěl zahájil diskusi. S prvním příspěvkem vystoupila pí. Tomášková, zástupce 

okresního výboru hasičů Čech Moravy a Slezska, sdělila novinky z oblasti hasičských soutěží 

a informovala o možnosti získat finanční prostředky pro požární sport, školení vedoucích a 

pro Mladé hasiče. S dalším příspěvkem vystoupil starosta městyse Švábenice p. Kubík, který 

ocenil činnost sboru a zvláště poukázal na zapojení mladých (hasičů) ve vedení.  

S poslední příspěvkem vystoupil zástupce chovatelů p. Doleček, který poděkoval za 

spolupráci chovatelů se sborem dobrovolných hasičů. 

Bratr Trněný přečetl usnesení, které bylo následně odhlasováno všemi zúčastněními. 

Schůzi ukončil bratr Přecechtěl. 

  

  

  

Švábenice, 16. prosince 2012 
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