Zápis z výroční valné hromady SDH Homole, konané dne 1.12.2018

Zúčastnění členové výboru SDH
-starosta sboru František Hüttner
-náměstek starosty Libor Flíček
-velitel Václav Trapl
-člen výboru Petr Ďurica
Hosté
-Mgr. Vladimír Zibura – člen okresní odborné rady mládeže
-Ing. Jan Loukotka – starosta obce Homole

1. Náměstek starosty zahájil VVH, přivítal všechny účastníky a hosty a požádal o uctění památky
zesnulých členů sboru.
2. Volba nového člena výboru na pozici jednatele – Josefa Lejska – všichni přítomní členové
sboru hlasovali souhlasně
3. Hlasování o přijetí nových členů sboru
-Šárka Lejsková
-Věra Žáčková
-Lukáš Marhoun
-p. Churáň
-p. Chalupný
Všichni přítomní členové sboru hlasovali souhlasně.
4. Starosta sboru seznámil přítomné s akcemi pořádanými sborem v roce 2018 (sběr šrotu,
hasičský bál) a souhrnem příjmů a výdajů sboru za uplynulý rok (příjmy 31.683,- Kč, výdaje
35.593,- Kč)
5. Velitel seznámil přítomné s výsledky soutěžního družstva za rok 2018 a akcemi kterých se
členové sboru zúčastnili.
Soutěže v požárním sportu:
-družstvo se zúčastnilo 9 soutěží z 10 v rámci VCČB a v konečném hodnocení obsadilo 12.
místo
-účast družstva na okresní soutěži – celkové 10. místo
-Homolský Fireman – 4. místo
Reprezentace sboru:
-hasičská fontána v Praze – 1.6.2018 - 3.6.2018
-výročí založení SDH Planá
-oslava 100. výročí vzniku republiky v Nových Homolích
-účast na VVH mladých hasičů SDH Nové Homole
-účast na VVH SDH Nové Homole
6. Starosta sboru informoval o plánované oslavě 120. let založení sboru – plánovaný termín
oslav 18.5.2019.

7. Náměstek starosty poděkoval bývalé starostce obce, paní Jaroslavě Heřmánkové, za
spolupráci a podporu činnosti sboru za poslední 4 roky.
8. Zástupce OSH pan Zibura poděkoval za aktivní účast soutěžního družstva na VCČB. Následně
ocenil práci sboru a jeho rozrůstající se členskou základnu.
Seznámil přítomné s blížící se volbou nového starosty SH ČMS a kandidátem, který získá
podporu OSH České Budějovice, současným náměstkem panem Salivarem.
Dále seznámil přítomné s aktuálním stavem členské základy SH ČMS v okrese České
Budějovice. V současné době zde působí 209 sborů, v nichž je registrováno 11.599 členů. To
řadí náš okres na druhé místo v rámci ČR. Dále je zde registrováno 115 družstev mladých
hasičů.
9. Starosta obce pan Loukotka poděkoval za aktivní práci našeho sboru, zejména pak za práci
těch členů sboru, pracujících v SDH Nové Homole s mladými hasiči. Dále přislíbil podporu
obce i v dalších letech. V letošním roce obec objednala výrobu praporu pro náš sbor, který
bude slavnostně předán během plánovaných oslav 120 výročí založení sboru.
10. Ocenění členů sboru – členům sboru byla předána následující ocenění:
-čestné uznání SDH
-čestné uznání OSH
-medaile za příkladnou práci
-čestné uznání KSH
-medaile sv. Floriána
11. Diskuze
-starosta sboru upozornil, že řadu nákladů týkajících se JPO v současné době hradí SDH místo obce,
která je zřizovatelem jednotky
-jednatel sboru požádal přítomné o pomoc při doplnění kroniky sboru a vyhledání jakýchkoliv
archivních materiálů v osobních sbírkách členů sboru
-paní Heřmánková požádala výbor i starostu obce, aby byla zvážena možnost nákupu nových
vycházkových uniforem pro členky SDH. Jednatel sboru bude tuto záležitost řešit s obecním úřadem.

V Homolích dne 1.12.2018

Zapsal: jednatel SDH - Josef Lejsek

