Zápis z Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
v Rakové u Konice konané dne 30. 11. 2019
Program: 1) Přivítání přítomných
2) Vzpomínka na zemřelé členy
3) Volba návrhové a volební komise
4)Zpráva výboru o činnosti SDH za rok 2019
5) Návrh na zvýšení členských příspěvků a zavedení brigádních hodin
6) Zpráva o hospodaření za rok 2019
7) Zpráva revizorů účtu
8) Volba členů výboru SDH
9) Volba delegátů na okrskovou hodnotící schůzi
10) Diskuse
11) Návrh na usnesení
12) Závěr
Bod 1.)
Vedení schůze se ujala jednatelka SDH paní Marcela Hajkrová, která přivítala všechny
přítomné členy i hosty. Dnešní schůze je přítomno 45 řádných členů, což je nadpoloviční
většina a Výroční valná hromada je schopna se usnášet.
Bod 2.)
Přítomní členové povstáním a minutou ticha uctili památku všech zemřelých členů.
Bod 3.)
Řádným hlasováním byla zvolena návrhová a volební komise, která bude pracovat
v tomto složení: Předseda komise- Guzik Rudolf
Členové komise- Guziková Eliška, Hajkr Marek
Pro hlasovalo 45, proti 0, zdržel se 0.
Bod 4.)
Se zprávou výboru o činnosti SDH za rok 2019 seznámila všechny přítomné paní Marcela
Hajkrová.
Bod 5.)
Návrh na zvýšení členských příspěvků a zavedení brigádních hodin
S návrhem přítomné seznámil pan Martin Matýsek. Návrh je nedílnou součástí zápisu.
Pro hlasovalo 44, proti 1, zdržel se 0.

Bod 6.)
Se zprávou o hospodaření sboru ke dni 29. 11. 20129 seznámila všechny přítomné
hospodářka paní Eliška Guziková.
Správa je nedílnou součástí zápisu.

Bod 7.)
Se zprávou o revizní kontrole ke dni 29. 11. 20129 seznámil všechny přítomné
člen kontrolní a revizní komise pan Miroslav Kýr.
Správa je nedílnou součástí zápisu.
Bod 8.)
Volba členů výboru SDH
S návrhem členů výboru SDH seznámil přítomné předseda návrhové a volební komise.
Byl předložen návrh na : Starosta sboru- pan Vladimír Langer
Náměstek starostu- pan Josef Čapka
Jednatel- paní Marcela Hajkrová
Velitel- pan Martin Matýsek
Strojník- pan Jan Hajkr st.
Člen výboru-paní Ilona Hudečková
Hospodář sboru- paní Eliška Guziková
Revizor účtu-pan Marek Hajkr, pan Josef Srovnal
Valná hromada schválila, že starosta SDH pan Vladimír Langer a hospodářka SDH paní
Eliška Guziková jsou oprávněni jednat jménem organizace SDH Raková u Konice, jakož i
zakládat a spravovat účty organizace SDH Raková u Konice. Valná hromad souhlasí
s pravomocí těchto funkcionářů
Pro hlasovalo 45, proti 0, zdržel se 0.
Bod 9.)
Návrhová a volební komise předložila jména dvou delegátů na okrskovou
hodnotící schůzi. Schváleni byli: pan Foret Miroslav a pan Marek Hajkr.
Pro hlasovalo 45, proti 0, zdržel se 0.

Bod 10.)
Diskuse.
V diskusi se ujal slova starosta obce pan Petr Hajkr a zhodnotil spolupráci SDH a
obce. Dále se ujali slova zástupci OSH, kteří přítomné seznámili s akcemi na rok 2020.

Bod 11.)
Návrhová a volební komise předložila valné hromadě ke schválení návrh na usnesení

Výroční valná hromada schvaluje:
1) Zprávu výboru o činnosti SDH za rok 2019
5) Zvýšení členských příspěvků a zavedení brigádních hodin
6) Zprávu o hospodaření za rok 2019
7) Zpráva revizorů účtu
8) Volbu členů výboru SDH
9) Volba delegátů na okrskovou hodnotící schůzi
5) Schválení a přijetí nových členů SDH
6) Volba výboru SDH
Výroční valná hromada ukládá:
Výboru organizace:
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 150. - Kč za člena
staršího 18 let a 100. - Kč za člena mladšího 18 let. 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)plně využívat k činnosti informačního zpravodaje OSH a webových stránek SH ČMS a jeho
pobočných spolků.
Všem členům organizace:
1. Trvale dbát na udržování a rozšiřování členské základny.
2. Trvale dbát na výběr a přípravu vhodných členů pro jejich
budoucí uplatnění ve výboru organice
3. Dbát na dobrý růst členské základny a členů výboru
4. Aktivně se podílet na činnosti organizace a při zajišťování
kulturních akcí.
Bod 12.)
Na závěr bylo poděkováno všem členům i všem spoluobčanům za pomoc při
zajišťování činnosti sboru.
Zapsala: Marcela Hajkrová

