
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Výroční valné hromady SDH Lojovice 

dne 9. ledna 2016, Lojovice 
 

Přítomní členové SDH Lojovice:  
Doležalová Eva, Dvořák Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Radek, Dvořák Roman,  Hůrka David, 

Hůrka Lukáš, Hůrka Jan, Ibermajer Jan, Juriš Pavel, Jurišová Tereza, Krajcr Filip, Němec 

Miroslav, Novák Richard, Přibyl Martin ml., Přibyl Miroslav, Přibylová Kateřina, Rajtrman 

Lukáš,  Rejna Jar. ml., Růžička Tomáš, Suková Veronika, Šmíd Jan, Šťastná Romana, Šťastný 

Miroslav ml., Šťastný Miroslav st., Ragas Luboš 

 

Výroční valnou hromadu zahájil v 18:25 starosta SDH Lojovice M.Němec. 

 

1) Program jednání: M.Němec předložil návrh programu schůze v následujícím znění 

 

1. program jednání – návrh, schválení 

2. určení zapisovatele a ověřovatele 

3. kontrola účasti 

4. volba volební a návrhové komise 

5. zpráva výboru o činnosti sboru za rok 2015 

6. zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2015 

7. zpráva výjezdové jednotky SDH Velké Popovice – Lojovice z rok 2015 
8. zpráva kontrolní a revizní rady 

9. plán činnosti na rok 2016 

10.  návrh a volba delegáta sboru pro okrsek č. 1 (odstoupení J.Šmída) 

11. návrh a volba hospodáře sboru (T. Růžička požádal o předání pokladny) 

12. slovo hostů 

13. diskuse 

14. usnesení a závěr 

 

Hlasování: Pro 24; Proti 0; zdržel se 0  

 

2) Návrh zapisovatele 

Zapisovatelem byla navržena V. Suková, ověřovatel R.Dvořák  

Hlasování: Pro 23; Proti 0; zdržel se 1  

 

3) Kontrola účasti 

Celkem přítomno 24 řádných členů a 2 děti z celkových 76 členů (47 dospělých, 29 dětí).  

 

4) Volba volební a návrhové komise 

 M.Němec navrhl členy volební komise:  

Předseda: J.Dvořák, členové: Filip Krajcr a  Eva Doležalová 

Hlasování o složení volební komise: Pro 21; Proti 0; zdržel se 3  



 

5) Zpráva o činnosti sboru za rok 2015 

M.Němec seznámil přítomné se zprávou o činnosti sboru v roce 2015 

  (viz. „Správa o činnosti“) 

 

6) Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2015 

D.Hůrka přednesl zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2015 

 (viz „Správa o činnosti kolektivu mladých hasičů“) 

 

7) Zpráva o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 

R. Dvořák informoval přítomné o činnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 

Velké Popovice (viz „Zpráva o činnosti JSDHO“)  

8) Zpráva Revizní rady SDH Lojovice za rok 2015  

R.Šťastná přednesla zprávu revizní rady:  

 Stav bankovního účtu  k 1.1.2015                    10.911,- Kč 

 Stav hotovostní pokladny k 1.1.2015           43.141,-Kč  

 Stav bankovního účtu 31.12.2015                  117.705,- Kč  

 Stav hotovostní pokladny k 31.12.2015                   12.971,- Kč 

 Celkové příjmy v roce 2015         125 809,- Kč 

 Celkové výdaje v roce 2015             49.177,- Kč 

 

Počet členů sboru se v roce 2015 snížil ze 79 na 76. (vystoupili Hroudovi) 

Ze 76 členů bylo 47 dospělých a 29 mladých hasičů do 18 let. 

 

9) Plán činnosti na rok 2016 

  M.Němec přednesl návrh  plánu činnosti na rok 2016: 

 

- Asistence na plese HS Velké Popovice 

- Provést Registraci kolektivu mladých hasičů na sdružení, vedoucí kolektivu David 

Hůrka, vedoucí družstva Miroslav Němec a instruktor Jan Hůrka 

- zahájit nábor nových dětí do sboru ve spolupráci se ZŠ Velké Popovice s tím, že 

rodiče nemusí být členy sboru 

- 13. 2. ples ve Velkých Popovicích 

- 12. 3. ples v Lojovicích 

- Mukařovské uzlování 

- Asistence na obecním plese a dalších akcích pořádaných obcí 

- Maškarní v Lojovicích 

- Ladův čistý kraj 

- Asistence u výlovu rybníků 

- Duben – den záchranářů Berchtold ? 

- 25. 4. pochod krajinou barona Ringhoffera – asistence/stanoviště razítka  

- Čarodějnice 

- Dětský den Velké Popovice 

- Okrsková soutěž 

- Den Kozla asistence 

- Červen  –  Železný hasič Senohraby – dospělí i děti 

- Červen  –  TFA Barochov ? 

- Červen – účast mladých hasičů na závodech  Modletické ligy 

- Červen – výlet dětí na profesionální hasičskou stanici 



- Září  – Mukařov účast JSDHO na civčení „Za tři rohy“ 

- Září – přihlásit dětský kolektiv do celoroční hry Plamen 

- Říjen – noční hasičsko-záchranářské cvičení Přestavlky? 

- 28.října- kladení věnců 

- Dýňování,a  lampionový průvod 

- Mikulášská 

- Vztyčení vánočního stromu v Lojovicích 

- Aktivní podpora výjezdové jednotky 

- Nábor nových členů pro výjezdovou jednotku 

 

10) Návrh a volba delegáta pro okrsek č. 1    

M. Němec požádal L.Rajtrmana, aby přítomným vysvětlil, jak funguje okrsek, kolikrát se 

scházejí a co schůze obnáší. 

L. Rajtrman, krátce vysvětlil, že okrsek funguje jako informační kanál pro SDH. Člen 

okrsku by měl SDH reprezentovat, obhajovat a prosazovat zájmy SDH. Schůze probíhají 

v hasičárně Těptín, většinou v neděli dopoledne cca jednou za měsíc. M.Němec požádal 

L.Rajtrmana, aby byl výbor včas informován o termínech schůzí okrsku.  

 

Navržen na delegáta do okrsku byl L.Ragas. 

Hlasování:  Pro 21; Proti 1; zdržel se 2 

 

11) Návrh a volba hospodáře sboru 

T.Růžička požádal výbor, že se chce vzdát funkce hospodáře. Tato funkce obnáší vedení 

peněžního deníku, odpovědnost za hotovostní pokladnu a obsluhu účtu v bance.   

Pokladník se zodpovídá revizní radě.  

 

Na funkci hospodáře byla navržena V.Suková 

Hlasování:  Pro 20; Proti 0; zdržel se 4      

                                                                                                          

12) Slovo hostů 

Byl přečten pozdravný email od starosty obce Velké Popovice, ve kterém se starosta 

omlouvá z neúčasti a děkuje za spolupráci. Starosta sboru M.Němec poděkoval obci za 

podporu SDH i výjezdové jednotky. 

 

13) Diskuse 

      Bylo navrženo, aby se v souvislosti s  náborem dětí, jejichž rodiče nejsou členy sboru, 

změnily pravidla pro placení členských příspěvků za děti.  Nově by se tedy měly platit 

členské příspěvky ve výši 200 Kč za dítě/mladého hasiče od 3 do 18 let. A to bez rozdílu 

zda se jedná o děti členů sboru. 

  

Hlasování:  Pro 17; Proti 2; zdržel se 5 

 

Ihned po hlasování začala bouřlivá diskuse, na základě které  M.Němec navrhl zrušení 

původního návrhu a poté přednesl nový návrh.     

Hlasování pro zrušení předchozího hlasování:  Pro 13; Proti 4; zdržel se 7 

 

M.Němec přednesl nový návrh o placení členských příspěvků za děti. 

Děti členů SDH nadále příspěvky platit nebudou. Děti nečlenů SDH budou platit členské 

příspěvky ve výši 200 Kč za rok. Pokud bude mít rodina přihlášeno více jak dvě děti, tak 

platí jen za dvě. 

Hlasování:  Pro 18; Proti 4; zdržel se 2 

 



D.Hůrka oslovil s dotazem K.Přibylovou zda bude dále  pokračovat kroužek Soptíci. 

Kroužek Soptíci byl do konce roku 2015 pozastaven z důvodu pracovní vytíženosti 

manželů Přibylových. Kroužek by měl být veden jako přípravka pro děti od 3 do 6 let. 

K.Přibylová uvedla, že se s rodinou stěhují z Lojovic a nejsou schopni říci zda kroužek 

povedou či ne. Po dohodě je kroužek dočasně pozastaven. 

 

14) Usnesení a závěr 

 

Návrh usnesení výroční valné hromady SDH Lojovice konané dne 9. 1. 2016 v Lojovicích: 

 

Výroční valná hromada SDH Lojovice po vyslechnutí zprávy výboru o činnosti sboru za 

rok 2015, zprávy o činnosti kolektivu mladých hasičů, zprávy o činnosti Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce, zprávy revizní rady o hospodaření a stavu členské základny, a 

plánu práce na rok 2016  přijímá následující usnesení: 

 

I. Schvaluje: 

1) Zprávu o činnosti  SDH za rok 2015, zprávu o činnosti kolektivu MH, zprávu o 

činnosti JSDHO 

2) Zprávu revizora SDH 

3) Plán činnosti na rok 2016 

 

II. Ukládá: 

a) Výboru SDH 

1) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH, tak, aby byly splněny úkoly stanovené 

dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech 

2) Vyhodnotit diskuzi a připomínky, tyto případně zapracovat do plánu práce 

3) Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních 

OSH 

b) Všem členům SDH 

1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu práce a 

činnosti na rok 2016  

2) Podporovat i nadále práci výboru SDH a výjezdové jednotky 

Hlasování: Pro 21; Proti 0; zdržel se 3  

 

M Němec ukončil VVH SDH Lojovice ve 20:10 a poděkoval přítomným za účast.  

 

 

 

 

 

…………………………………………                          ……………………………………… 

Veronika Suková, zapisovatel    Radek Dvořák, ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

.………………………………..  

Za výbor SDH, Miroslav Němec, starosta sboru 


