
Zápis 

z výborové schůze Sboru dobrovolných hasičů ve Slavětíně konané dne  

20. března 2015.  
 Výborová schůze se konala v kanceláři obecního úřadu od 19:00 hod.  

Přítomni byli: Miroslav Sobotka   Pavlína Blažková  

Pavel Holas    Radek Doležel  

Zdeněk Kolouch   Jiří Cacek  

Petr Ondráček    Oldřich Peřina  

Marek Doležel   Marcela Ondráčková  

Lenka Holasová   Jana Cacková 

Martina Stehnová    

Omluveni byli: Lipavský Richard   Miroslav Sobotka  

   Josef Sedlák  

Nepřítomen: Radek Šedivý  

 

Program schůze:        
 zahájení schůze jednatelem 
 slovo starosty obce a starosty SDH 
 diskuze  
 usnesení z výborové schůze  
 závěr  

 

Této schůzi předcházela schůze užšího 7 členného výboru SDH, konaná 17. března 2015 

v hasičské zbrojnici. Jejím výsledkem bylo svolání schůze celého výboru 20. března 2015. 

Výborovou schůzi zahájil jednatel sboru Petr Ondráček, přivítal všechny přítomné a 

poděkoval jim za účast. Poté sdělil přítomným důvod schůze výboru, kterým bylo pořízení 

slavnostního praporu pro SDH Slavětín. Poté předal slovo starostovi obce Jiřímu Stehnovi, který 

seznámil přítomné s finančním rozpočtem obce Slavětín na rok 2015. Konkrétně s plánovanými 

výdaji obce na požární ochranu v roce 2015 v celkové výši 87 000,- Kč.  

Poté se slova ujal starosta SDH Miroslav Sobotka, který informoval všechny přítomné o fázi 

příprav výroby praporu, a oslovení čtyř firem poskytujících tyto služby.   

Schůze pokračovala diskusí o všech aspektech pro a proti pořízení slavnostního praporu, kde 

měl každý člen výboru možnost vyjádřit svůj názor. 

Výsledkem této diskuse bylo hlasování, o pořízení slavnostního praporu. 

 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  1  Zdrželi se  4 



Závěrem byl dohodnut grafický návrh slavnostního praporu a materiálové provedení. 

Zhotovitelem praporu byla předjednána firma Vyšívání Rokytenská. Předpokládaná cena 

praporu do 35 000,- Kč.  

Prapor bude slavnostně představen a vysvěcen 18. července 2015, při příležitosti konání Slavětínské 

pouti. Na tuto akci pozveme představitele všech SDH okrsku č. 6. 

 
Usnesení z výborové schůze:  
 pořídíme sboru slavnostní prapor 
 zjistíme jeho slavnostní vysvěcení a představení veřejnosti.  

          

          

Ve Slavětíně 20. března  2015.               …………………………………… 

            zapsal jednatel Petr Ondráček 


