Usnesení výroční valné hromady SDH Kozmice 7. 12. 2018
Přítomnost:
Starosta, jednatel, preventář - Petr Eichler, náměstek starosty - Jiří Eichler, velitel - Luboš
Sládek, zástupce velitele - Iva Mikelová, strojník - Tomáš Mikel, člen výboru - Jitka
Hanibalová, hospodářka – Mgr. Martina Zdvihalová, Ph.D., kronikářka – Tereza Šustová
omluvena
Jaroslav Kadeřábek, Miroslav Posolda, Jan Matoušek ml., Jan Matoušek st., Václav Zelenka,
Jiří Chrpa, Miloslav Kapal st., Lukáš Daněk (Dáňa), Veronika Mikelová, Bc. Andrea
Hanibalová, Ondřej Hanibal, Veronika Bárová, Marek Bára, Lukáš Daněk (Bejky), Tomáš
Kortánek, Tomáš Petera, Tomáš Liška, Martin Gregor, Svatopluk Šustek, Jindřich Vytlačil,
Jakub Vávra (ve 20:40h.)
Host: starostka obce Helena Matoušková, Ondřej Vildman, Zbyněk Beneš, Ondřej Kadeřábek
(později)
Zahájeno ve 20:20 hodin.
Uctěna památka zesnulých minutou ticha.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnostech za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření
4) Udělení vyznamenání
5) Diskuse
6) Závěr
ad1) Starosta Petr Eichler přivítal členy a hosty a seznámil s body programu.
ad2) Zprávu o činnostech shrnul velitel Luboš Sládek s tím, že byly uspořádány veškeré
tradiční akce – dětský karneval, MDŽ, Bakus, velikonoční jarmark, čarodějnice, dětský den,
rozsvícení vánočního stromu, čerti, za týden bude ještě vánoční besídka pro děti. Poděkoval
za organizaci, u rozsvícení vypíchl poděkování Tomáši Mikelovi, Bakus – účast řídne.
Podrobněji se vyjádřil k akci Svěcení obecních symbolů, která proběhla 8. 9., kde rovněž
poděkoval za pomoc hasičů na organizaci této slavnostní akce, je rád, že byli hasiči součástí.
Hasiči letos také vyčistili koupaliště a proběhl sběr elektra.
Co se sportovní stránky týče, hasiči se nezúčastnili žádné soutěže a to z důvodů nemocí a
svateb.
Pouze proběhl na Kodínech soukromý sportovní den, který si hasiči uspořádali v rámci
„dohasné“. Zmínil, že zde už to bylo horší s úklidem, apeloval na dodržení těchto povinností
po akcích.
Poděkoval obecnímu úřadu, který hasiče podpořil, všem za volný čas a vyzval k udržování
tradic.
Starosta Petr Eichler poděkoval za účast na akcích a schůzích a uvedl, že doufá, že do
budoucna zas i na soutěžích a obecnímu úřadu za podporu.
ad3) Hospodářka Mgr. Martina Zdvihalová Ph.D. přednesla zprávu o hospodaření. Příjmy za
rok 2018 byly 104.214,- Kč a výdaje za rok 2018 jsou 94.816,- Kč (odvod členských
příspěvků, kulturní akce, dary členům, smuteční věnce, nákup výstroje a výzbroje, mikrofon

na dětský karneval, komponenty na pípu). Výdělek za rok 2018 je tedy 9.398,- Kč. Podrobná
zpráva je k nahlédnutí u hospodářky.
ad4) Starosta SDH Petr Eichler společně s velitelem Lubošem Sládkem předali:
medaile za příkladnou práci: Tomáš Mikel, Lukáš Daněk (Dáňa), Jakub Vávra
medaile za 20 let u sboru: Jiří Eichler
medaile za 10 let u sboru: Marek Bára, Iva Mikelová, Tomáš Petera, Veronika Mikelová,
Monika Vávrová (nepřítomna), Tereza Šustová (nepřítomna)
pamětní listy k životnímu jubileu:
50 let – Jan Matoušek ml., Miroslav Posolda
30 let – Veronika Bárová, Martina Zdvihalová, Monika Vávrová (nepřítomna)
dárkové poukazy:
svatba – Veronika a Marek Bárovi
- Andrea a Ondřej Hanibalovi
narození syna Daniela – Veronika a Tomáš Mikelovi
Všem hasičům + starostce obce předány upomínkové medaile k výročí 100 let
Československé republiky.
ad5) Starostka obce Helena Matoušková poděkovala za pozvání, zmínila, že hasiči požádali o
dotaci 40.000,- Kč na pivní sety, altán a oblečení, uvedla, že se přiklání k oblečení a dále se
pokusí čerpat z fondu podpory dobrovolných hasičů. Informovala, že obec připravuje nové
webové stránky i pro hasiče, které by měly fungovat od nového roku, nejpozději od 15. 1.
2019, pro užívání zajistí školení. Závěrem poděkovala za akce, hlavně za svěcení znaků a
popřála hezké vánoce a zdraví všem. Uvedla možnost pronájmu nafukovacích hradů na
nějakou příležitost.
Velitel Luboš Sládek uvedl, že výbor odhlasoval zvýšení členských příspěvků pro činné
hasiče od roku 2019 na 200,- Kč na rok, oproti stávajícím 150,- Kč. K dotazu vysvětlil, že
polovina se odvádí na OSH na chod kanceláře a pojištění a zbytek je čerpán na potřeby
hasičů.
Starosta SDH Petr Eichler pro přehled uvedl termíny již naplánovaných akcí na rok 2019:
1. 3. (pátek) MDŽ
9. 3. (sobota) BAKUS
16. 3. (sobota) DĚTSKÝ KARNEVAL
V rámci diskuse byl promítnut příspěvek (video a fotografie) z hasičských zátahů na letošních
svatbách (Bárovi, Hanibalovi).
ad6) Starosta SDH závěrem poděkoval za účast a popřál do nového roku vše nejlepší.
Ukončeno ve 21:55 hodin.
Zapsala: Jitka Hanibalová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek a Iva Mikelová

