Usnesení výroční valné hromady SDH Kozmice 12. 12 .2015
Přítomnost:
Starosta, jednatel, preventář - Petr Eichler, náměstek starosty - Jiří Eichler, velitel - Luboš
Sládek, zástupce velitele - Iva Mikelová, strojník - Tomáš Mikel, hospodář - Mgr. Martina
Zdvihalová, kronikář - Tereza Svátková omluvena, člen výboru - Jitka Hanibalová,
Stanislav Pohořal, Veronika Kobiánová, Ondřej Hanibal, Tomáš Kortánek, Lukáš Daněk
(Dáňa), Lukáš Daněk (Bejky), Veronika Mikelová, Jan Matoušek st., Jan Matoušek ml.,
Václav Zelenka, Jiří Chrpa, Miloslav Kapal st., Josef Mikel, Jakub Vávra, Iveta Pospíšilová
Ostatní nepřítomní členi omluveni.
Hosté: náměstek starostky OSH - Petr Vilímek, starostka Obce Kozmice - Helena
Matoušková, Ondřej Vildman, Tomáš Goldschmied
Zahájeno v 19:15 hodin.
Pro zápis ustanovena Jitka Hanibalová, ověřovatelé zápisu Luboš Sládek a Iva Mikelová
Uctěna památka zesnulých minutou ticha.
ad1)
Zahájení provedl starosta Petr Eichler, přivítal členy i hosty a seznámil s body programu.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnostech za rok 2015
3) Zpráva o hospodaření
4) Udělení vyznamenání
5) Plány na rok 2016
6) Diskuse
7) Závěr
ad2)
Zprávu o činnostech shrnul starosta Petr Eichler vyjmenováním a ohodnocením jednotlivých
akcí v období roku 2015, jimiž byly:
tříkrálový koncert v kostele, bakus, dětský karneval v indiánském stylu, MDŽ, pálení
čarodějnic, okrsková soutěž v Kozmicích + výročí 120 let, soutěž v Jemništi, pomoc hasičů u
přípravy svateb členů SDH, sběr elektrozařízení, vánoční rozsvícení hasičárny a stromečku,
čerti, vánoční zdobení v lese s besídkou pro děti, záchrana srnce z oplocení ze školky pod
Kodínama.
ad3)
Hospodářka Mgr. Martina Zdvihalová přednesla zprávu o hospodaření k 12.12. 2015. Příjmy
124.359,- Kč, výdaje 128.166,- Kč, rozdíl 3.807,- Kč. Uvedla, že prodělek byl způsoben
hlavně zátěží a výdaji spojenými s pořádáním okrskové soutěže, kde zdůraznila ještě pomoc

obce. Závěrem seznámila se stavem účtu, na kterém je v současné době 71.389,- Kč, kdy tato
částka se udržuje na investici do hmotného majetku.
Revize účtu byla provedena k dnešnímu dni. Revizní zpráva vypracovaná hospodářkou a
revizory Jitkou Hanibalovou a Ivou Mikelovou je k nahlédnutí u hospodářky, její obsah byl
sdělen.
ad4)
Náměstek starostky OSH Petr Vilímek udělil vyznamenání OSH Benešov za aktivní činnost
ve sboru Mgr. Martině Zdvihalové, za příkladnou práci Luboši Sládkovi a za věrnost Jitce
Hanibalové a Jiřímu Eichlerovi.
Starosta SDH Petr Eichler předal pamětní listy k životním jubileím Tomáši Mikelovi, Lukáši
Daňkovi (Dáňa), Stanislavu Pohořalovi, Janu Matouškovi st. a dodatečně předá nepřítomným
Marii Šustkové a Jaromíru Truhelkovi. Luboš Sládek byl oceněn za 20 let ve sboru.
ad5)
Starosta Petr Eichler vyjmenoval akce na rok 2016, které jsou v plánu pořádat. Zmínil
tříkrálový koncert, který se bude konat 10.1. 2016 v kostele. Dále budou probíhat tradiční
akce - bakus, dětský karneval, MDŽ, po letech plánované čištění koupaliště, pálení
čarodějnic, účast na okrskové soutěži v Postupicích, soutěž v Jemništi, pokud možno okresní
soutěž ve Vlašimi, a dále elektrosběr, vánoční rozsvícení na návsi, čerti a zdobení v lese s
besídkou pro děti.
ad6)
Starostka Obce Kozmice poděkovala za činnost hasičů, za pořádání 120 let výročí s
připravenými novinami o historii SDH i s fotografiemi, který měl u občanů úspěch a mohli si
společně zavzpomínat na dění v obci. Poděkovala za činnost pro děti a za vánoční výzdobu
návse. Zdůraznila velký úspěch výzdoby, ozdobeného stromečku, který je z okolí hodnocen
jako nej... Popřála hezké vánoce a zdraví do nového roku, hodně elánu, kdy nadále bude
snaha obce o spolupráci. Závěrem informovala o probíhajícím výběrovém řízení na dotaci a
tím spojené úsilí o zajištění potřebných věcí pro hasiče - auto, obleky.
Náměstek starostky OSH Petr Vilímek informoval o konání shromáždění delegátů v
Petroupimi dne 28.3. 2015, kde byl volen nový výkonný výbor, který má 11 členů. Bylo
zvoleno 7 nových členů a 4 stávající. Seznámil přítomné s konkrétními jmény nově zvoleného
výkonného výboru. Dále informoval o 5. sjezdu sdružení ve dnech 4. a 5.6., kde se volily
nové orgány, které konkrétně vyjmenoval. Uvedl, že v současné době je v okrese 232 sborů,
cca 10 500 členů. Nyní je podán návrh na zrušení sborů - Nemíž, Bělčice, Černíkovice a
Nazdice, neboť tyto obce nesplňují stanovy nového občanského zákoníku.
Uvedl, že doufá, že se SDH Kozmice zúčastní okresních závodů, na které díky svým
sportovním úspěchům má. Zde s politováním zmínil sestupnou tendenci na účasti všech
sborů. Zmínil nová pravidla ohledně přihlašování na okresní závody. Informoval o úspěších
sborů z našeho okresu - Chářovice vyhráli okresní kolo a z krajského kola postoupili na
mistrovství republiky z druhého místa, umístili se na pátém místě. Velikou radost učinily
dorostenky ze Střezimíře, které všechna tři kola vyhrála a jsou tedy mistryněmi republiky.

Závěrem předal pamětní list OSH k 120 letům výročí SDH Kozmice a poděkoval za jeho
činnost.
Velitel Luboš Sládek přivítal členy i hosty, poděkoval za ocenění, za práci členů, uvedl, že si
velice váží každé minuty, kterou všichni podporují. Zmínil obrovský úspěch žen i mužů na
okrskové soutěži na domácí půdě, kdy obě družstva vyhrála a prvenství v jednotlivcích
Lukáše Daňka (Dáni). Popřál do dalších let úspěchy a zdraví do nového roku.
Předal společně se starostou Petrem Eichlerem sborem stanovené dary k životním událostem Vávrovi a Eichlerovi svatba a narození dětí - Dominik Mikel, Michaela Eichlerová, Natálie
Lišková a Hana Gregorová.
Náměstek starosty Jiří Eichler poděkoval za přípravu soutěže, shrnul její výsledek a popřál
zdraví do nového roku.
Zástupkyně velitele Iva Mikelová poděkovala za spolupráci a uvedla, že by v příštím roce
bylo příhodné opět po roční odmlce - díky nedostatku časového prostoru vzhledem k letošním
svatbám členů SDH - obnovit a opět uspořádat velice oblíbený dětský den, který se vždy
konal v létě. Závěrem popřála zdraví do nového roku.
Stanislav Pohořal poděkoval za oslavu, kterou členové sboru připravili k jeho životnímu
jubileu, byl velice potěšen. Popřál hodně zdaru do další práce, úspěchy a zdraví do nového
roku. Zmínil rest ohledně technické prohlídky hasičské avie.
Velitel Luboš Sládek reagoval informací o jednání s obcí o investici do auta, posílal návrh do
rozpočtu obce. Informoval i o předělání jednotek. Zmínil, že hasičská mašina je cca z roku
1970, nebyla na žádné velké opravě, v dodatkách požadavků bude, aby obec pořídila mašinu
na zásahy. Uvedl, že by byl rád, aby se vrátila možnost pořádat pouťový turnaj v malé
kopané, který si v předchozích letech pomalu vybudoval tradici, která byla bohužel kvůli
nedostatku sportovního zázemí přerušena.
ad7)
Závěrem starosta Petr Eichler poděkoval za pozornost a za veškerou činnost sboru a popřál
zdraví do nového roku.
Ukončeno v 20:05 hodin.
Zapsala: Jitka Hanibalová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek a Iva Mikelová
odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.idnes.cz/Vyrocni_schuze_12.12._2015

