
Usnesení výroční valné hromady SDH Vratimov konané dne 11. 1. 2020 

 
Výroční valná hromada SDH Vratimov po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019, zprávy 

revizora, plánu práce na rok 2020, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení: 

 

1. Schvaluje: 

a) přednesenou zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2019 

b) zprávu revizní komise 

c) příspěvek na činnost okrsku ve výši 1000 Kč 

d) plán činnosti na rok 2020 

e) členský příspěvek na rok 2020 ve výši 200 Kč za člena 

Výše odvodů členských příspěvků z SDH na OSH pro rok 2020 činí 150 Kč za člena 

staršího 3 let. Termín pro odvod členských příspěvků je do 31.1.2020 na OSH. 

 

2. Volí: 

a) výbor SDH Vratimov ve složení: 

starosta SDH - Vítězslav Bujok 

1. náměstek starosty SDH - Ing. Jan Němeček 

2. náměstek starosty a velitel SDH - Ing. Dalibor Vlček 

ostatní členové:   

Ing. Martina Kulštejnová - hospodář SDH 

Ing. Sarah Janštová - jednatel SDH 

Radim Biedroň – kulturní a organizační referent 

Ing. Jiří Holaň 

Bc. Lubomír Mach 

Lukáš Margecin – referent MTZ 

Bc. Kateřina Neuwirthová – vedoucí mládeže 

b) kontrolní orgán SDH Vratimov ve složení: 

revizor - Ing. Jiří Rogowski 

zástupce revizora - Ing. Miroslav Slovják  

c) delegáty ve složení starosta, velitel a vedoucí mládeže na valnou hromadu okrsku č.5, 

Ostrava - Venkov 

d) Ing. Jana Němečka a Ing. Miroslava Slovjáka na shromáždění delegátů SDH okresu 

Ostrava. Automaticky je delegován starosta SDH Vratimov Vítězslav Bujok. 

 

3) Navrhuje: 

a)  Vítězslava Bujoka do funkce jednatele okrsku č.5, Ostrava – Venkov 



4) 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 

- informovat členskou základnu o všech vynaložených finančních prostředcích a o 

uskutečněných finančních operacích za období mezi 2 valnými hromadami 

 

b) 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 

 

Hlasování:  PRO: 43, PROTI: 0,  ZDRŽELO  SE: 0  

 

 

Usnesení VVH SDH Vratimov bylo přijato. 

 

Usnesení VVH SDH Vratimov je vyhotoveno ve 3 originálech. 

 

 

 

Ve Vratimově dne 11.1.2020 

 

 

Podpisy návrhové komise:    Razítko SDH Vratimov: 

 

 

…………………………... 

Bc. Kateřina Neuwirthová 

 

 

…………………………... 

Ing. Jiří Rogowski 

 

 

…………………………... 

Dominik Sabák 


