Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov
Konané 17. 1. 2015 v 1700 v hostinci U Šodka
1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze
Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.
Zápisem z jednání byl pověřen Vítězslav Bujok.

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
Návrhy na složení:
a. Mandátová komise:
b. Návrhová komise:

Hlasování:

Marek Biedroň, Lukáš Margecin, Vladimír Urbanec
Bc. Kateřina Neuwirthová, Ing. Jiří Rogowski, Martin Šustr

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

c. Volební komise:
Ing. Miroslav Slovják - předseda, Ing. Jiří Holaň, Bc. Lubomír Mach
(Volební komise byla zvolena na členské valné hromadě dne 21.11.2014 a byla pověřena
přípravou voleb v SDH Vratimov na výroční valnou hromadu.)

3. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Vratimov v roce 2014.
(Starostou sboru Vítězslavem Bujokem byla přednesena souhrná zpráva o činnosti sboru, jednotky
a mladých hasičů.)

4. Zpráva mandátové komise
Člen mandátové komise pan Lukáš Margecin přednesl valné hromadě zprávu mandátové komise.
Na Výroční valné hromadě konané 17.1.2015 bylo přítomno 32 rádných členů starších 18-ti let
z celkového počtu 51 řádných členů starších 18-ti let. Přítomno bylo 62,7% řádných členů starších
18-ti let. Výroční valná hromada je usnášeníschopná.

5. Zpráva o hospodaření SDH v roce 2014 a zpráva revizorů
Zprávu KaRR přenesl revizor sboru Ing. Jan Němeček. Při provedené fyzické revizi majetku,
kontrole hospodaření a početního stavu sboru nebyly shledány žádné nedostatky a kontrolní
a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2014 jako řádné.

6. Volby v SDH Vratimov (funkční období 2015 - 2020)
Vedením voleb byl pověřen Ing. Miroslav Slovják (předseda volební komise)
a) Na základě STANOV SH ČMS odstoupili členové Výboru SDH Vratimov a členové KRR
SDH Vratimov ke dni 17.01.2015 ze svých funkcí.
b) Na základě předchozí diskuse a po projednání při poslední valné hromadě SDH Vratimov
21.11.2014 navrhla volební komise (dále VK) provést volby do Výboru SDH, KRR a dále
volbu delegátů
za Sbor na VVH okrsku a volbu dvou delegátů na Shromáždění delegátů okresu Ostrava
formou veřejného hlasování.

Hlasování:

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

c) VK po předchozím projednání navrhla, aby Výbor SDH Vratimov pracoval v počtu 11 členů.
Do Výboru SDH Vratimov navrhla tyto členy Sboru (v abecedním pořadí):
Biedroň Marek, Biedroň Michal, Biedroň Radim, DiS., Bujok Vítězslav, Ing. Holaň Jiří,
Ing. Kulštejnová Martina, Bc. Mach Lubomír, Margecin Lukáš, Ing. Němeček Jan,
Bc. Neuwirthová Kateřina, Ing. Vlček Dalibor
(hlasování o celém Výboru SDH najednou.)

Hlasování:

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

Výbor SDH ve výše uvedeném složení byl zvolen 32 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných
členů SDH.
d) Hlasování o starostovi SDH, jednateli a zároveň 1. náměstkovi starosty SDH a o veliteli SDH
a zároveň 2. náměstkovi starosty SDH.
VK navrhla na funkci starosty SDH Vítězslava Bujoka

Hlasování:

PRO: 31,

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Návrh přijat.

Vítězslav Bujok byl zvolen 31 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných členů SDH do funkce
starosty SDH Vratimov.
VK navrhla na funkci jednatele SDH a zároveň 1. náměstka starosty Ing. Jana Němečka.

Hlasování:

PRO: 31,

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Návrh přijat.

Ing. Jan Němeček byl zvolen 31 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných členů SDH do funkce
1. náměstka starosty a jednatele SDH Vratimov.
VK navrhla na funkci velitele SDH a zároveň 2. náměstka starosty Ing. Dalibora Vlčka.

Hlasování:

PRO: 31,

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Návrh přijat.

Ing. Dalibor Vlček byl zvolen 31 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných členů SDH do funkce
velitele SDH a zároveň 2. náměstka starosty.
e) VK navrhla, aby KRR SDH byla tříčlenná. Do KRR navrhujeme tyto členy (v abecedním
pořadí):
Ing. Rogowski Jiří, Ing. Slovják Miroslav, Šustr Martin
(hlasování o celé KRR SDH najednou.)

Hlasování:

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

KRR byla zvolena 32 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných členů SDH Vratimov.
VK navrhla do funkce předsedy KRR Ing. Jiřího Rogowského

Hlasování:

PRO: 31,

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Návrh přijat.

Ing. Jiří Rogowski byl zvolen 31 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných členů SDH do funkce
předsedy KRR SDH Vratimov.

f)

Za delegáty na okrskovou VVH, konanou dne 31.01.2015 ve Václavovicích VK navrhla:
Vítězslava Bujoka, Ing. Dalibora Vlčka, Bc. Kateřinu Neuwirthovou

Hlasování:

PRO: 31,

PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Návrh přijat.

Vítězslav Bujok, Ing. Dalibor Vlček, Bc. Kateřina Neuwirthová byli zvoleni 32 hlasy z celkem
32 hlasů přítomných členů SDH za delegáty SDH Vratimov na VVH okrsku č. 5.
g) Na Shromáždění delegátů okresu Ostrava podle počtu členů ve Sboru je nutné zvolit 2
delegáty.
VK navrhla jako delegáty na okresní SD, konané dne 21.03.2015 v Polance nad Odrou tyto
členy:
Vítězslava Bujoka, Ing. Miroslava Slovjáka
Náhradník: Ing. Dalibor Vlček

Hlasování:

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

Vítězslav Bujok a Ing. Miroslav Slovják byli zvoleni 32 hlasy z celkem 32 hlasů přítomných
členů SDH za delegáty SDH Vratimov na SD okresu Ostrava.
h) Ing. Miroslav Slovják všem zvoleným pogratuloval ke zvolení a popřál jim hodně úspěchů a
správných rozhodnutí v jejich činnosti pro Sbor.
Výsledek voleb byl zahrnut do Návrhu usnesení VVH.

7. Návrh plánu činnosti pro rok 2015
a. na požádání městského úřadu zajistíme účast asistenčních hlídek při akcích pořádaných v
katastru města
b. v rámci zvýšení odbornosti zásahové jednotky budou uskutečněny pravidelná školení a
výcviky, dle plánu odborné přípravy.
c. po dohodě s MěÚ budeme provádět drobné opravy hasičské techniky, přípravu vozidel na
technické prohlídky.
d. ve spolupráci s MěÚ budeme dbát o dobrý vzhled hasičské zbrojnice
e. v rámci výcviku jednotky se uskuteční námětová cvičení
f. ve spolupráci se školskými zařízeními v našem městě budeme rozvíjet preventivně –
výchovnou činnost
g. soutěžní družstva a jednotlivci se zúčastní požárních soutěží organizovaných v rámci
okresu a kraje
h. ve spolupráci s městskou radou zabezpečíme technicky i finančně činnost kolektivu
mladých hasičů
i. pro členy sboru dobrovolných hasičů a občany města připravíme tyto akce:
i. hasičský ples
ii. oslavu svátku sv. Floriána spojenou se stavěním máje
iii. branný závod mládeže
iv. a jiné kulturní a společenské akce sboru a města Vratimov
j. výborové schůze budou konány 1x za dva měsíce nebo dle potřeby
k. členské valné hromady budou konány kvartálně nebo dále dle potřeby
l. Finančně bude tento plán zabezpečen ze zisku z konaných kulturně-společenských akcí,
případně dotací, grantů či jiných darů.
Přítomní členové neprojevili zájem doplnit či pozměnit přednesený plán.

8. Diskuse
V diskusi byly předneseny zdravice zástupců z řad města Vratimov, členů sboru a členů okolních
pozvaných sborů a spřízněných spolků.

9. Usnesení VVH
Výroční valná hromada SDH Vratimov po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok
2014, zprávy revizora, plánu práce na rok 2015, diskusi a připomínkách přijímá následující
usnesení:
1.

Schvaluje:
a)
přednesenou zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2014
b)
zprávu revizní komise
c)
příspěvek na činnost okrsku ve výši 1000 Kč
d)
plán činnosti na rok 2015
e)
členský příspěvek na rok 2015 ve výši 200 Kč za člena
Výše odvodů členských příspěvků z SDH na OSH pro rok 2015 činí 100 Kč za
člena staršího 3 let. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1.2015 na
OSH.

2.

Volí:
a)
výbor SDH Vratimov ve složení:
starosta SDH - Vítězslav Bujok
1. náměstek starosty a jednatel SDH - Ing. Jan Němeček
2. náměstek starosty a velitel SDH - Ing. Dalibor Vlček
hospodář SDH - Ing. Martina Kulštejnová
ostatní členové:
Marek Biedroň
Michal Biedroň
Radim Biedroň
Ing. Jiří Holaň
Bc. Lubomír Mach
Lukáš Margecin
Bc. Kateřina Neuwirthová
b)
kontrolní a revizní radu SDH Vratimov ve složení:
předseda kontrolní a revizní rady (revizor účtů) - Ing. Jiří Rogowski
členové kontrolní a revizní rady - Ing. Miroslav Slovják a Martin Šustr
c)
delegáty ve složení starosta, velitel a vedoucí mládeže na okrskovou výroční valnou
hromadu konanou 31.1.2015 ve Václavovicích
d)
delegáty Vítězslava Bujoka a Ing. Miroslava Slovjáka, Náhradníka: Ing. Dalibora
Vlčka na setkání představitelů SDH okresu Ostrava konané 21.3.2015 v Polance
nad Odrou

3)

Ukládá:
a)
výboru SDH Vratimov:
zabezpečit plnění úkolů dle plánu činnosti a rozpracovat jej do plánu práce
výboru
intenzivně pracovat na úkolech v oblasti represe, preventivně – výchovné
činnosti a práce s mládeží
aktivně spolupracovat s vedením MěÚ na obnově a údržbě požární techniky
a hasičské zbrojnice

b)

informovat členskou základnu o všech vynaložených finančních
prostředcích a o uskutečněných finančních operacích za období mezi
2 valnými hromadami
všem členům SDH ve Vratimově:
aktivně se podílet na plnění úkolů SDH
dbát o dobrou pověst hasičů v občanské společnosti
propagovat činnost dobrovolných hasičů mezi občany a ve sdělovacích
prostředcích
aktivně se seznamovat s děním ve sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska jako celku
aktivně se snažit získávat finanční prostředky na činnost SDH

Přítomní členové neprojevili zájem doplnit či pozměnit přednesený návrh.

Hlasování:

PRO: 32,

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0

Návrh přijat.

10. Závěr a občerstvení

Zápis z VVH SDH Vratimov je vyhotoven ve 3 originálech.

Ve Vratimově dne 17.1.2015
Razítko SDH Vratimov:

Zapsal:
Vítězslav Bujok
…………………………………………..
Zkontroloval za mandátovou komisi:
Lukáš Margecin
…………………………………………..
Zkontroloval za volební komisi:
Ing. Miroslav Slovják
…………………………………………..
Zkontrolovala za návrhovou komisi:
Bc. Kateřina Neuwirthová
…………………………………………..
Za správnost:
Ing. Dalibor Vlček
…………………………………………..

