
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Lojovice 

 

 

 

Zápis z Výroční valné hromady SDH Lojovice, konané 10. 1. 2020 

v 18:00  v restauraci u Barona v Lojovicích 

1. Zahájení, uvítání hostů,  kontrola účasti 

Starosta sboru Miroslav Němec přivítal přítomné členy a hosty.  

Hosté:  zástupci okresního sdružení Karel Tomek a Jaroslav Smolař. 

 

2. Miroslav Němec přednesl návrh programu schůze: 

1. zahájení, přivítání členů a hostů, kontrola účasti  

2. schválení programu schůze 

3. volba volební komise, mandátové a návrhové komise, schválení vedení schůze a 

zapisovatele. 

4. zpráva mandátové a volební komise 

5. zpráva o činnosti sboru za rok 2019 

6. zpráva RR za rok 2019 

7. zpráva velitele o JSDHO  o výjezdech 

8. zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů 

9. slovo hostů 

10. návrh a volba nového složení výboru pro další funkční období, diskuse, hlasování o 

návrhu. 

11. návrh a volba delegátů na Okresní shromáždění a do okrsku 

12.  plán činnosti na rok 2020  

13.  diskuse 

14.  schvalování návrhů, které vyplynou z diskuse 

15.  usnesení:  návrh a schválení 

16.  závěr 

Hlasování o programu: PRO: 22     , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE: 0  

Návrh byl přijat. 



 

 

3. Volba komisí, návrh a schválení vedení schůze a zapisovatele. 

Návrh: Vedením schůze byl pověřen Miroslav Němec, zápisem z jednání byla pověřena Eva 

Doležalová, ověřovatelem zápisu byla navržena Tereza Jurišová. 

Hlasování o návrhu vedení schůze, zapisovatele a ověřovatele: PRO: 22     , PROTI: 0      , 

ZDRŽELO SE: 0  

   Volba mandátové komise:  

Návrh - Předseda komise: Filip Krajcr, členové komise: Jiří Dvořák, Romana Šťastná. 

Hlasování o mandátové komisi PRO:  19        , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE: 3 

Návrh byl přijat. 

   Volba návrhové komise:  

Návrh - Předseda komise: Filip Krajcr, členové komise: Jiří Dvořák, Romana Šťastná. 

Hlasování o návrhové komisi: PRO:  19        , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE: 3 

Návrh byl přijat. 

   Volba volební komise:  

Návrh - Předseda komise: Filip Krajcr, členové komise: Jiří Dvořák, Romana Šťastná. 

Hlasování: PRO:  19        , PROTI: 0      , ZDRŽELO SE: 3 

Návrh byl přijat. 

4. Zpráva mandátové a volební  komise: 

Předseda  mandátové a volební  komise Filip Krajcr  přednesl valné hromadě zprávu mandátové 

komise:  Na Výroční valné hromadě konané 10.1.2020 je přítomno 22 řádných členů starších 18-ti let, 

z celkového počtu 38 řádných členů starších 18-ti let (členové Jan Štolba a Veronika Suková písemně 

ukončili členství ve sboru před konáním valné hromady) je tedy přítomno více než 57 % řádných 

členů starších 18-ti let. Výroční valná hromada je tedy  usnášeníschopná. 

Poznámka v 18:26 se dostavili další 2 řádní členové, celkově tedy v dalších bodech bylo přítomno 24 

řádných členů. 

          

 

 

5. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lojovice v roce 2019. 



Starostou sboru Miroslavem Němcem byla přednesena souhrnná zpráva o činnosti sboru. 

6. Zpráva o hospodaření SDH v roce 2019 a zpráva revizorů 

Zprávu KaRR přenesl  Miroslav Štastný.  

Zprávu o hospodaření přednesl Michal Matějček. 

7. Zpráva JSDHO o výjezdech  

Zprávu JSDHO o výjezdech přednesl velitel sboru Radek Dvořák. 

8. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů  

Zprávu o činnosti kolektivu mladých hasičů přednesl Michal Matějček. 

9. Slovo hostů 

Hosté z okresního sdružení Karel Tomek a Jaroslav Smolař přednesli krátké projevy. 

10. Návrh a volba nového složení výboru pro další funkční období, diskuse, hlasování o návrhu. 

Starosta sboru Miroslav Němec zopakoval svou dřívější výzvu, aby členové zvážili možnost zvolení 

nového starosty. Nikdo nový však na funkci starosty nekandidoval.  Byly navrženy následující změny 

ve výboru – na další období nebudou do výboru nominování současní členové výboru Jan Šmíd a 

David Hůrka, výbor má nadále zůstat 11členný, proto na uvolněná místa byli nominování Ondřej 

Kulich – na funkci zástupce velitele sboru a dále jako řadový člen výboru byl nominován Luboš Ragas. 

Návrh nového složení výboru je:   

1) STAROSTA: MIROSLAV NĚMEC 
2) VELITEL: RADEK DVOŘÁK 
3) HOSPODÁŘ: MICHAL MATĚJČEK  
4) NÁMĚSTEK: TOMÁŠ RŮŽIČKA 
5) ZÁSTUPCE VELITELE: ONDŘEJ KULICH 
6) ČLEN VÝBORU: MARTIN DVOŘÁK 
7) ČLEN VÝBORU: MIROSLAV PŘIBYL 
8) ČLEN VÝBORU: LUBOŠ RAGAS 
9)  ČLEN VÝBORU: FILIP KRAJCR 
10)  ČLEN VÝBORU: JIŘÍ DVOŘÁK 
11)  ČLEN VÝBORU: MIROSLAV ŠTASTNÝ 

 

Hlasování: PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽELO SE:1             Návrh byl přijat. 

11. návrh a volba na funkci revizora sboru:  

Na funkci revizora sboru byl nominován Jiří Fusek. 

Hlasování: PRO:24       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 0            Návrh byl přijat. 

 



12. návrh a volba delegátů na Okresní shromáždění a delegátů na okrsek 

Na okresní shromáždění byli nominování tito delegáti: 

Miroslav Němec, Ondřej Brož, Michal Matějček, Luboš Ragas, Tomáš Růžička 

Hlasování: PRO:21       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 3            Návrh byl přijat. 

Jako delegáti SDH Lojovice na valnou hromadu okrsku byli nominování:  

Miroslav Němec, Ondřej Brož, Michal Matějček, Luboš Ragas, Tomáš Růžička 

Hlasování: PRO: 19       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 5            Návrh byl přijat. 

 

13. diskuse a plán činnosti na rok 2020 

Michal Matějček vysvětlil problematiku dotací dětského kolektivu a navrhl úpravu pravidel placení 

příspěvků – členský příspěvek za řádného člena 200 Kč, členský příspěvek za dítě platícího řádného 

člena v dětském kolektivu 100 Kč, členský příspěvek za dítě v dětském kolektivu 200 Kč.  

Hlasování: PRO: 24       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 0            Návrh byl přijat. 

14. plán činnosti na rok 2020 

Miroslav Němec přednesl návrh činnosti na rok 2020: 

Hlavní náměty činnosti: 

A) Podpora činnosti výjezdové jednotky – nábor nových členů výjezdové jednotky  

B) Uspořádat důstojné oslavy 90. výročí založení sboru v termínu 12.9.2020 

C) SPORT – pokračovat v práci s dětmi, příprava na okrskovou soutěž,  start na TFA v 

Senohrabech mužů i dětí, pokračovat v účasti dětí v Modletické dětské lize. Pokračovat v náboru dětí 

– dětí je málo! 

D) Zřídit transparentní účet a zaháji sbírku pro nákup nové požární stříkačky v hodnotě cca 180-190 

tisíc kč. 

E) Uspořádání třetího ročníku soutěže LOJOVICKÝ ÚTOK v rámci Dětské hasičské ligy okrsku č.3 

Modleticko. (problematika fotbalového hřiště) 

F) Zemská výstava v Litoměřicích – připravit účast a vystavení naší historické stříkačky 

G)        Umožnit hlasování výboru v urgentních záležitostech na základě vyjádření názoru jednotlivých 

členů výboru například přes e-mail, případně aplikaci Whats – up (ve skupině všech členů výboru). 

Kalendář činnosti: 

- 10.1.2020 - Výroční valná hromada 



- 11.1.2020 – „malý“ Hasičský ples Lojovice 

-  25.1.2019 - Asistence na mysliveckém plese HS Velké Popovice v Kamenici 

- 8.2.2020 – účast na okrskové soutěži v uzlování v HERINKU 

-   8.2.2020 – účast na okrskové výroční valné hromadě okrsku č.3 v Lojovicích 

 15.2.2020  Hasičský ples ve Velkých Popovicích 

- 22.2.2020 Asistence na obecním plese 

-  Velikonoční neděle   Maškarní odpoledne  

- 14.3. 2020 Březen účast na okresním  MUKAŘOVSKÉM Uzlování 

- Ladův čistý kraj - úklid 

- Asistence na výlovu rybníků 

- Pochod krajinou barona Ringhofera – asistence/stanoviště razítka  

- Čarodějnice – v Lojovicích 

- Červen Dětský den Velké Popovice 

- Senohrabský železný hasič 

- Den Kozla asistence 

- Červen-září  děti Modletická liga 

- Červen nebo září  – děti výlet svět záchranářů Karlovy Vary 

-  12.9. Oslavy založení sboru  

- Září  –účast na okrskovém cvičení výjezdových jednotek Floriánek  

- Dýňování 

-  Mikulášská 

- Vztyčení vánočního stromu 

Hlasování: PRO: 24       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 0            Návrh byl přijat. 

Starosta navrhnul umožnit hlasování výboru v urgentních záležitostech namísto svolávání schůzí a 

hlasování na schůzích jako alternativu oslovení členů výboru a následné vyjádření jejich názoru 

například přes e-mail, případně aplikaci Whats – up. 

Hlasování: PRO: 24       , PROTI: 0       , ZDRŽELO SE: 0            Návrh byl přijat 

15. Usnesení: 



Návrh usnesení z valné hromady sboru 
 

Usnesení valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Lojovice ,  konané dne 10.ledna 

2020 v Lojovicích.  

 

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Lojovice po vyslechnutí zprávy o činnosti a 

hospodaření za daný rok, zprávy revizora účtů, plánu práce na další rok, návrhu rozpočtu, 

diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení: 

 

I.  Valná hromada schvaluje:  

   

1) zprávu o činnosti a hospodaření za daný rok, 

2) zprávu revizora sboru, 

3) plán činnosti na další rok, 

4) návrh rozpočtu na další období, 

5) plán práce výboru, 

6) hlášení o činnosti za daný rok, 

7) členský příspěvek na rok 2020 ve výši 200 Kč za člena staršího 18 let  

a 200 Kč za člena mladšího 18 let, pokud je člen mladší 18 let dítě řádného člena 

platí 100 kč. 

8) usnesení z valné hromady sboru, konané dne 10.1.2020 

      

II. Valná hromada volí: 

 

1) starostu sboru Miroslava Němce,  

2) hospodáře sboru Michala Matějčka 

3) náměstka starosty Tomáše Růžičku  

4) velitele sboru Radka Dvořáka 

5) zástupce velitele Ondřeje Kulicha 

6) a další členy výboru sboru ve složení: Jiří Dvořák, Martin Dvořák, Miroslav 

Přibyl, Filip Krajcr, Miroslav Štastný, Luboš  Ragas.  

7) revizora sboru Jiřího Fuska 

8) delegáty sboru na valnou hromadu okrsku: Miroslav Němec, Tomáš Růžička, 

Michal Matějček, Luboš Ragas, Ondřej Brož 

9) delegáty sboru na shromáždění delegátů sborů (dle klíče pro volbu delegátů) : 

Miroslav Němec, Tomáš Růžička, Michal Matějček, Luboš Ragas, Ondřej Brož 

 

IV. Valná hromada ukládá: 

 

výboru sboru: 

1) zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní 

valnou hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech, 



2) uhradit OSH za členy příspěvek na činnost v dalším období ve výši 200. Kč za člena 

staršího 18 let a 200 Kč za člena mladšího 18 let. (dítě řádného člena platí 100 Kč) 

Termín pro odvod příspěvků na činnost OSH je do 31. 1. daného roku, 

3) vyhodnotit diskusi z valné hromady (včetně připomínek) a náměty zapracovat do 

plánu činnosti, 

4) zabezpečit účast představitelů sboru na jednáních okrsku a shromážděních OSH, 

              

všem členům sboru: 

 

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

rok, 

2) i nadále podporovat práci výboru sboru a získávat další občany za členy sboru, 

3) uhradit členské příspěvky do 28.2.2020 

 

 

Za návrhovou komisi: Filip Krajcr 

 
Hlasování – schválení usnesení: PRO: 24 , PROTI:   0    , ZDRŽELO SE:    0     

     Návrh usnesení byl přijat. 

Miroslav Němec poděkoval členům i hostům za účast.  

Miroslav Němec  ukončil schůzi ve 20:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


