
Zpráva z výroční valné hromady 7.1.2017

přítomných 40 členů, 19 hostů

Schůzi zahájil starosta SDH Křenovice Josef Hrůza, přivítal p. Nováka z okresního sdružení 
hasičů. Předložil návrh programu.

Program: 

1. Zahájení (uvítání hostů ) - p. Hrůza

2. Zpráva jednatelky - sl. Hrůzová - nepřítomnost pí. Jakubcové

3. Zpráva velitele - p. Moravec

4. Zpráva velitelky žen - sl. Hrůzová

5. Zpráva vedoucího mladých hasičů - p. Moravec

6. Zpráva brigádního referenta - pí. Moravcová

7. Zpráva pokladníka - p. Krejčí - seznámení s příjmy a výdaji za rok 2016

- stav financí na účtu k 31.12.2016 - 62. 8132,- Kč

- stav financí v pokladně k 31.12.2016 - 43. 380,- Kč

- celkem finančních prostředků k 31.12.2016 106. 193,- Kč. 

- finanční hospodaření v roce 2016 bylo se ziskem 30. 372,- Kč

8. Zpráva revizní komise - p. Hořejší informoval, že revizní komise neshledala žádné chyby.

9. Zpráva starosty hasičů - p. Hrůza zhodnotil činnost sboru za rok 2016 a informoval o důvodu své 
rezignace

10. Volba návrhové a volební komise - navrženi - p. Synek, p. Hrůza, p. Polodna

pro 38, proti 0

11. Průběh voleb: p. Synek přečetl kandidátní listinu a vysvětlil systém hlasování. Volby do výboru 5 
členů a do revizní komise 3 členové.

Kandidáti výbor: Hrůzová Šárka

  Jakovec Radek

  Jansová Pavla

  Moravec Roman

  Moravcová Michaela



  Průža Milan

Kandidáti revizní komise: Góč Michal

   Janda Lukáš

   Kolísková Olga

Po proběhnutí voleb a sečtení hlasů, oznámil p. Synek výsledky. Sdělil, že bylo 38 volících 
členů, z toho byly 2 lístky neplatné. 

Nově zvolený výbor se usnesl na funkcích a p. Moravcová je oznámila přítomným.

starosta - Průža Milan

náměstek - Jakovec Radek

velitel - Moravec Roman

jednatelka - Moravcová Michaela

pokladník - Jansová Pavla

revizní komise:

předseda - Kolísková Olga

členové - Góč Michal

   Janda Lukáš

12. Proslov nově zvoleného starosty - p. Průža

13. Navržení zvýšení členských příspěvků na 200,- Kč ze stávajících 100,- Kč. Toto zvýšení se netýká    
důchodců a studentů.

pro 23, proti 9, zdrželo se hlasování 6

14. p. Průža sdělil, že povinných 100,- Kč je nutno uhradit do nejlépe hned na valné hromadě nebo do 
10.2.2017 u pokladníka pí. Jansové, druhých 100,- Kč je možno uhradit nejdéle do 31.3.2017 taktéž u 
pokladníka pí. Jansové.

15. Diskuse - slova se ujal p. Novák, který poděkoval za činnost odcházejícímu výboru a popřál mnoho 
úspěchů nově zvolenému výboru.

16. Usnesení: valná hromada bere na vědomí a souhlasí se zprávami, které zde byly předloženy

          - zpráva jednatelky, velitele, velitelky žen, vedoucího mladých hasičů, brigádního 
referenta, pokladníka, revizní komise a starosty



         - dále bere na vědomí odstoupení stávajícího výboru a revizní komise a bere na vědomí 
zvolení nového výboru ve složení: starosta - Průža Milan, náměstek  - Jakovec Radek, velitel - Moravec
Roman, pokladník - Jansová Pavla, jednatelka - Moravcová Michaela

zvolení revizní komise ve složení: předseda - Kolísková Olga, členové - Góč Michal, Janda Lukáš

- valná hromada dále navrhla 2 delegáty na Shromáždění delegátů SDH okresu Písek 
25.3.2017 v Podolí I. - Průža Milan, Jansová Pavla.

17. Usnesení odhlasováno - pro 37, proti 0, zdrželo se hlasování 1

18. Starosta SDH Křenovice p. Průža Milan ukončil Výroční valnou hromadu SDH Křenovice ve 21.45 
hod.

zapsala 7.1.2017 Michaela Moravcová


