Usnesení výroční valné hromady SDH Kozmice 9.12. 2017
Přítomnost:
Starosta, jednatel, preventář - Petr Eichler, náměstek starosty - Jiří Eichler, velitel - Luboš
Sládek, zástupce velitele - Iva Mikelová, strojník - Tomáš Mikel, kronikář – Tereza Šustová,
člen výboru - Jitka Hanibalová, hospodářka omluvena,
Lukáš Daněk (Dáňa), Jaroslav Kadeřábek, Miroslav Posolda, Jan Matoušek ml., Jan
Matoušek st., Václav Zelenka, Jiří Chrpa, Miloslav Kapal st., Monika Vávrová, Veronika
Mikelová, Josef Mikel, Andrea Hemrová, Ondřej Hanibal, Veronika Kobiánová, Marek Bára,
Lukáš Daněk (Bejky), Tomáš Goldschmied, Jakub Vávra, Jindřich Vytlačil, Iveta Pospíšilová,
Tomáš Petera
Host: Ondřej Kadeřábek, starostka obce omluvena
Zahájeno v 19:20 hodin.
Pro zápis ustanovena Jitka Hanibalová, ověřovatelé zápisu Luboš Sládek a Iva Mikelová.
Uctěna památka zesnulých minutou ticha.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnostech za rok 2017
3) Zpráva o hospodaření
4) Udělení vyznamenání
5) Plány na rok 2018
6) Diskuse
ad1) Starosta Petr Eichler přivítal členy a hosta a seznámil s body programu.
ad2) Zprávu o činnostech shrnul velitel Luboš Sládek s tím, že veškeré tradiční činnosti a
akce se povedly, kromě vyčištění koupaliště, kdy nebyla k dispozici zásahová mašina.
Nepovedly se sportovní výsledky, ale naopak se udělala hromada věcí pro občany a pro členy.
Poděkoval všem a vypíchl akci rozsvícení hasičárny, kdy za zdobení poděkoval především
Tomáši Mikelovi.
Starosta Petr Eichler vyjmenoval a ohodnotil jednotlivé aktivity – okrsková soutěž, ženy
nedokončily útok, muži 3. místo, vánoční besídka + zdobení v lese, rozsvícení, karneval,
bakus, MDŽ, čarodějnice a nově se zdobila bříza – velikonoční náves se soutěží o nejlepší
mazanec, sběr elektrozařízení, zásah – spadlé stromy po vichřici. Poděkoval za všechny akce.
ad3) Jitka Hanibalová přednesla zprávu o hospodaření. Stav ke dni 1.1. 2017 v pokladně činil
30.094,- Kč a na účtě 71.551,- Kč. Příjmy za rok 2017 jsou 120.525,- Kč (členské příspěvky,
dary, kulturní akce, šrot, příspěvek od obce), výdaje za rok 2017 jsou 89.552,- Kč (odvod
členských příspěvků, kulturní akce, dary členům, smuteční věnce, nákup výstroje a výzbroje).
ad4) Starosta SDH Petr Eichler předal pamětní listy k životnímu jubileu Marku Bárovi a
Jakubovi Vávrovi. Medaile za věrnost – 10 let u sboru obdržel Jaroslav Kadeřábek, Lukáš
Daněk (Dáňa), Jakub Vávra a Ondřej Hanibal. Byly předány dary k narození dětí – Lucka

Eichlerová, Jakub Vávra, Štěpán Šusta a dodatečně Matěj Eichler a dále ke sňatku Tereze
Šustové (Svátkové).
ad5) Velitel Luboš Sládek uvedl, že plány na rok 2018 jsou pokračovat dále v tradičních
akcích dosud pořádaných a vyčistit koupaliště.
ad6) Uvedeno, že za příspěvek obce byly nakoupeny 4 nové vycházkové uniformy, startér
k mašině a 6 zásahových pláštěnek. Na hasičárně se dělala vyšší kapacita jističe.
Závěrem byly popřány všem krásné svátky.
Ukončeno v 20:30 hodin.
Zapsala: Jitka Hanibalová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek a Iva Mikelová
Odkaz na fota zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Vyrocni_valna_hromada_SDH_Kozmice_9.12.2017/

