
Výroční valná hromada 24. 1. 2015

přítomní: 43 členů, 5 hostů

1. Zahájení – návrh programu -  p. Hrůza – 43 pro, 0 proti

p. Hrůza přivítal starostu OSH Písek p. Nováka

2. Zpráva jednatele – p. Brčák

3.  Zpráva  pokladníka  –  v  zastoupení  za  omluveného  p.  Krejčího  přednesla  pí.  Moravcová.

K nahlédnutí předloženy  příjmy a výdaje za rok 2014.

Stav financí k 31. 12. 2014:  bankovní účet: 72 938Kč, pokladna: 3 389Kč; celkem: 76 327Kč.

Vznesen požadavek na zaplacení členských příspěvků do konce února 2015.

4. Zpráva revizní komise – p. Krška: vše v pořádku

5. Zpráva velitele – p. L. Prokop ml.

6. Zpráva velitelky – sl. Š. Hrůzová

7. Zpráva vedoucího mladých hasičů – p. Moravec

8. Zpráva starosty SDH – p. Hrůza

9. Projev starosty OSH Písek p. Nováka

10. Volby výboru SDH Křenovice pro volební období 2015 – 2020:

návrh: 9 členů výboru + 3 členové revizní komise (=> snížení oproti minulému volebnímu

období); 43 pro, 0 proti

tajná volba, volební lístky; 43 pro, 0 proti

návrhová a volební komise: pí. Jansová, p. Synek, p. Bartoš; 43 pro, 0 proti

průběh voleb: p. Synek přečetl kandidátní listinu a vysvětlil systém hlasování. Max. počet

volených = 9 osob, volební lístek s větším počtem volených je neplatný.  Do výboru zvoleno 9

kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, další 3 v pořadí budou členy revizní komise.



Kandidáti abecedně: Brčák Jan, 

Hořejší Jaroslav ml.

Hrůza Josef

Hrůzová Šárka

Jakubcová Pavla

Janda Lukáš

Krejčí Antonín

Moravcová Michaela

Moravec Roman

Polodna Jindřich

Prokop Ludvík ml.

Prokop Ludvík st.

Průža Milan

Sláma Milan st.

Výsledky voleb:  41 Hrůza Josef

34 Moravec Roman

32 Polodna Jindřich

30 Hrůzová Šárka

28 Moravcová Michaela

28 Krejčí Antonín

26 Brčák Jan 

25 Průža Milan

25 Prokop Ludvík ml.

21 Jakubcová Pavla

19 Janda Lukáš

10 Hořejší Jaroslav ml.

  8 Sláma Milan st.

     Prokop Ludvík st.

Platných volebních lístků: 42

Po vyhlášení voleb udělal p. Brčák prohlášení, že z Výboru SDH odstupuje. Došlo tudíž k posunu

na  volební  listině.  Následně  se  nově  zvolený  Výbor  usnesl  na  jednotlivých  funkcích  členů

a p. Hrůza oznámil toto usnesení členské základně ke schválení. 

Mezi členy vznikla diskuze, zda nezopakovat volby, neboť někteří by volili jinak, kdyby věděli,

že p. Brčák odstoupí. P. Synek jako člen Návrhové a volební komise prohlásil,  že vše proběhlo

právoplatně a kdokoliv ze zvoleného Výboru může kdykoliv v průběhu volebního období odstoupit.



Navzdory  tomu  mohou  v  případě  usnesení  většiny  proběhnout  nové  volby.  P.  Hrůza  dal  tedy

hlasovat o nových volbách; 18 pro, 25 proti.  

=> Výbor SDH Křenovice pro volební období 2015 – 2020: 

starosta: Josef Hrůza

jednatelka: Pavla Jakubcová

pokladník: Antonín Krejčí

velitel: Ludvík Prokop ml.

velitelka: Šárka Hrůzová

vedoucí MH: Roman Moravec

brigádní referentka: Michaela Moravcová

členové: Jindřich Polodna, Milan Průža

 

revizní komise: Jaroslav Hořejší ml., Lukáš Janda, Milan Sláma

11. Volba delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Písek 21. 3. 2015 v Podolí I. - navrženi:

Š. Hrůzová, Milan Průža; 43 pro, 0 proti

12. Zvaní na ples – navrženi: Michal Góč, Josef Špejla; Lukáš Janda, Ludvík Prokop st.; 43 pro, 0

proti

 

13. Přijetí nových členů – návrh: David Kosinka - 43 pro, 0 proti

14. Členské příspěvky – nutnost placení členských příspěvků včas – nejpozději do konce února,

nezaplacení může být důvodem k ukončení členství ve sboru. Příspěvky nejsou výdělkem pro sbor,

ale slouží jako určitý druh pojištění členů na všech akcích pořádaných SDH.

Návrh p. Hrůzy, aby členské příspěvky ve výši 100Kč platili všichni dospělí členové a ve výši 40Kč

děti; 43 pro, 0 proti.

Za členy MH, kteří se aktivně zapojují do činnosti SDH budou dle prohlášení p. Moravce poplatky

uhrazeny hromadně z prostředků na činnost MH.

15. Diskuze

Dotaz p. Kršky ohledně brigád a nutnosti jejich placení členy, kteří nemají odpracované povinné

4  hodiny.  Starosta  SDH  Křenovice  p.  Hrůza  odpověděl,  že  v  současné  době  jsou  již  u  OSH

dostupny stanovy, jejichž znění platí pro všechny sbory a na jejichž základě Výbor SDH společně

s p. Synkem připraví závazný Vnitřní řád SDH Křenovice, v jehož rámci budou dořešeny i brigády. 



Starosta SDH Křenovice požádal všechny přítomné, aby se jakýmkoliv možným způsobem (shánění

sponzorů, pomoc s občerstvením, dárkovými předměty apod.) zapojili do příprav Oslav 120. výročí

vzniku SDH Křenovice.

Žádost  p.  Moravce,  aby byl  na  všechny výborové schůze  SDH zván starosta  obce.  V případě,

že se na výborové schůzi řeší pouze záležitosti sboru, není přítomnost starosty obce p. Baroše nutná,

i on sám se vyjádřil, že nemá pokaždé čas a že nevidí svou přítomnost jako bezpodmínečně nutnou. 

Nutnost přítomnosti minimálně 1 člena revizní komise na každé výborové schůzi.

Zveřejňování  zápisů  ze  schůzí  Výboru  SDH  Křenovice  na  webových  stránkách

www. hasici-krenovice. websnadno. cz a na vývěskách, stejně tak i brigád a dalších akcí.

Poděkování  p.  Moravce  mužskému  družstvu,  které  se  pravidelně  účastní  soutěží;  p.  Moravec

informoval o tom, že muži si v sezoně 2014 hradili veškeré startovné z vlastních zdrojů, aby ušetřili

peníze  sboru.  Na  druhou  stranu  navrhl,  aby  finance,  které  nevyčerpají  muži,  byly  ponechány

na činnost MH. Neupřesnil, na co konkrétně.

Sl. Hrůzová poděkoval ženám za vzornou reprezentaci SDH a za přípravu občerstvení na Výroční

schůzi  a  informovala,  že  peníze,  které  ony použily  na  startovné,  si  samy vydělaly,  a  z  jejich

hospodaření bylo na konci roku do kasy přineseno ještě necelých 800Kč.

Požadavek p. Jirků o nové hasičské kalhoty – současné jsou mu již malé; odloženo.

Starosta obce p. Bartoš popřál mnoho úspěchů nově zvolenému Výboru SDH Křenovice, poděkoval

členům za  odpracované  brigády a  požádal  občany o  co  největší  účast  na  dalších  plánovaných

brigádách.

Starosta SDH Křenovice poděkoval všem, kteří ve sboru pracují, za jejich činnost, pozval všechny

přítomné na Ples SDH Křenovice a ve 20:30 Výroční valnou hromadu SDH Křenovice ukončil.

Zapisovatel: Jakubcová Pavla (Hrůzová Šárka)
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