
 
Zápis 

z výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů ve Slavětíně  

konané dne 07. ledna 2022.  

 

v. v. h. proběhla v hasičské zbrojnici od 19:00 hod. Přítomno bylo 18 členů, 

 6 členů bylo omluveno, 16 členů bylo nepřítomno.  Nebyly přítomni žádní hosté, z důvodu hygienických  

opatření. 

 

 Program schůze: 

  zahájení v. v. h., kontrola prezence 

 zpráva o činnosti sboru v uplynulých 2 letech 

 zpráva pokladníka SDH o hospodaření v uplynulých 2 

letech 

 zpráva revizní komise 
 zpráva z jednání VI. sjezdu SH ČMS ze dne 9. července 

2021 v Brně 

 Zdůvodnění návrhu na navýšení členského příspěvku od 

roku 2023  
 poděkování zasloužilým členům a sponzorům 

 kontrola usnesení z minulé v. v. h.  

 diskuze, slovo pro starostu obce 

 volba delegátů SDH na VVH okrsku č. 6 
 volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH 

 plán činnosti na další rok 

 usnesení z v. v. h. 

 závěr 

 

Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Petr Ondráček. Přivítal všechny přítomné 

členy a poděkoval jim za činnost pro sbor v uplynulých letech, popřál mnoho zdraví a úspěchů 

v nadcházejícím roce 2022.  

Následně přednes všem přítomným návrh programu v. v. h. Návrh programu byl jednohlasně 

přijat. Poté předal slovo Lence Holasové. 

Lenka Holasová přednesla zprávu o činnosti sboru v roce 2020. 03. ledna 2020 jsme uspořádali 

volební v. v. h. SDH Slavětín. 04. ledna jsme navštívili v. v. h. SDH Oudoleň. Konkrétně Pavlína 

Blažková, Diana Peřinová a Petr Ondráček. Následně 14. února 2020 jsme se zúčastnili okrskové výroční 

valné hromady, která se konala v Kojetíně. Zúčastnili se jí Miroslav Sobotka st., Oldřich Peřina, Jana 



Váchová a Petr Ondráček. 30. 05. jsme provedli svoz železného šrotu, Pavel Holas, Jiří Stehno, Zdenek 

Kolouch, Richard Lipavský, Oldřich Peřina, Petr Ondráček.  

03. a 11. 07. a 15. 08. jsme provedli obroušení a nátěr dřevníku a garáže. Tomáš Vácha 3x, Jiří 

Stehno 3x, Diana Peřinová, Dagmar Doleželová, Pavel Holas, Richard Lipavský 2x, David Mifek, Petr 

Peřina, Zdenek Kolouch, Lenka Holasová, Radek a Gabriela Doleželovi, Jaroslav Bílek, Petr Ondráček 3x. 

18. 07. jsme si připomněli 100 výročí založení SDH Slavětín dne 26. 12. 1920.  Za účasti ostatních 

sborů z našeho okrsku, velitele a starosty okrsku č. 6. Byli také pozváni bývalí členové SDH Slavětín. 

Starosta a velitel připomněli historii SDH, zakládající členy a přínos SDH pro obec Slavětín. Poděkovali 

všem za práci pro sbor a vzornou reprezentaci SDH. Bylo krásné a slunečné počasí, akce byla dobře 

organizačně zajištěna, měla dobrou účast a kladné ohlasy z úst hostů a bývalých členů SDH. Odpoledne 

bylo zakončeno taneční zábavou za doprovodu hudební skupiny GARDE. 

05. 09. 2020 se Petr Ondráček zúčastnil Shromáždění představitelů SDH okresu Havl. Brod, které 

se konalo v Krásné Lípě. 

Dále jsme se podíleli na několika menších akcích ve spolupráci s obecním úřadem za účelem 

zajištění provozu obce, mimo jiné také na dětském dni.  

09. 04. 2021 jsme ve spolupráci s obcí vyčistili požární nádrž. 24. 07. jsme se podíleli na 

organizačním zajištění pouťového programu. 

Schůze pokračovala zprávou revizní komise, kterou přednesla Pavlína Blažková, seznámila nás se 

stavem financí sboru. Následovala zpráva pokladníka pana Zdenka Koloucha o hospodaření v uplynulém 

roce. 

Vyslechli jsme z úst Petra Ondráčka zprávu z jednání VI. sjezdu SH ČMS z 09. 07. 2021 v Brně. 

Pavel Holas nás seznámil se zdůvodněním návrhu na navýšení členského příspěvku od roku 2023. 

Starosta sboru připomněl velké zásluhy a práci pro sbor mnohaletého jednatele SDH Františka 

Ondráčka. Požádal přítomné, aby minutou ticha uctili jeho památku.  

Poté proběhla kontrola plnění usnesení z minulé v. v. hromady SDH Slavětín. Usnesení je až na 

výjimky průběžně plněno. Bohužel Koronavirová opatření se velmi negativně promítla do života SDH. 

Na úvod diskuze promluvil starosta obce Jiří Stehno. Diskutovali jsme o problémech se zajištěním 

chodu obce a jednotlivých obecních akcí.  

Zvolili jsme delegáty SDH na VVH okrsku č. 6. která se bude konat v Cibotíně. Jsou jimi: Pavel 

Holas, Oldřich Peřina, Petr Ondráček. Na Okresní shromáždění delegátů SDH jsme delegovali starostu 

sboru nebo velitele. 

  

Návrh usnesení:  

 Výroční valná hromada SDH Slavětín po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za daný rok, 

zprávy revizní, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení. 

 



 

 

 

Usnesení z výroční valné hromady: VVH SDH Slavětín 

 

I, Schvaluje:  

 zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2020 a 21. 

 zprávu revizní 

 plán činnosti na další rok 

 členský příspěvek na další rok ve výši 100,-  Kč za člena 

 hlášení o činnosti SDH za daný rok 

 delegáty SDH na VVH okrsku č. 6. a na Okresní shromáždění delegátů 

 

II, Ukládá výboru SDH 

 zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené v.v.h. 

 vyhodnotit diskusi z v.v.h. včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce 

 účastnit se výročního okrskového aktivu 11. 02. v Cibotíně, zajistí starosta sboru. 

 účastnit se na okrskových a okresních aktivech a schůzích, zajistí starosta sboru ve 

spolupráci s velitelem a jednatelem. 

 zúčastnit se okrskové soutěže v Oudoleni 28. 05. 2022 

 zajistit ocenění členů, kteří jsou přínosem sboru 

 do konce ledna zaplatit členské příspěvky a odevzdat hlášení o činnosti na okresní 

sdružení hasičů, zajistí jednatel. 

  zúčastníme se školení 2 a 3 třídnosti, zajistí velitel. 

 vyčistit požární nádrž a uklidit hřiště, zajistí velitel.  

 pomůže zajistit tradiční pouťovou zábavu, která proběhne dne 23. 07. 2022.   

 na příští v. v. h. pozveme členy sousedních SDH a funkcionáře, zajistí starosta sboru 

 pořídíme vycházkové obleky, zajistí velitel sboru 

 zrevidujeme výstrojní materiál, hlavně hadice, jejich stav a počet, zajistí velitel sboru 

 

Všem členům SDH 

 aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok 

 aktivně podporovat práci výboru SDH 

 získávat další občany za členy SDH 

  

Na závěr bylo podáno všem přítomným malé občerstvení a byla zahájena volná zábava.  

 

……………………………………. 

         Ve Slavětíně 10. ledna 2022.        zapsal starosta Petr Ondráček 

 

 

 

 

 

 


