ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY SH ČMS - SDH LIBICE N/D KONANÉ OD 17.
HOD. V POHOSTINSTVÍ U BAMBUCHŮ – 7.12.2019
Z pověření výboru výroční valnou hromadu zahájil a řídil starosta sboru p. Pavel Rutsch. Přivítal
přítomné členy sboru a omluvil nepřítomného starostu městyse p. V. Venhauera. Nikdo další
z pozvaných hostů pozvání nepřijal.
VVH byla řádně a včas svolána pozvánkami, které byly většině předány osobně. Při této příležitosti byly
rovněž vybrány členské příspěvky 100 Kč bez rozdílu věku. Přípravou VVH se na svých dvou posledních
zasedání zabýval výbor SDH. Hlavními úkoly bylo zhodnocení práce a celoroční činnosti sboru
v uplynulém roce, příprava plánu činnosti SDH na rok 2020, dlouhodobější plány na další funkční
období, a další úkoly s přípravou dnešní VVH spojené. Tím nejhlavnějším úkolem ale bylo sestavení
nového složení výboru SDH na další funkční období. Na VVH bylo přítomno 54 členů na d 18 let, a tudíž
jsme byli usnášení schopní.
Dříve než seznámil přítomné s návrhem programu schůze, požádal členy, aby povstáním a minutou
ticha uctili památku zesnulé Johanky Bambuchové.
Poté přednesl návrh programu dnešní VVH:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení
Volba návrhové
Volba volební komise
Přečtení usnesení a plánu činnosti z minulé VVH.
Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2019, Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky,
Zpráva vedoucích mládeže o činnosti MH
Zpráva o hospodaření sboru – pokladní zpráva
Zpráva revizora účtů SDH
Návrh činnosti na rok 2020 s výhledem na další roky
Představení kandidátů na funkce výboru
Diskuse
Zpráva volební komise
Návrh na usnesení a jeho schválení.
Závěr

Poté byl přítomnými členy program schválen a ukončeno zahájení VVH.
2) Za členy návrhové komise byli navrženi: Vladimír Stehno, Aleš Pavliš, Silvie Sysrová. Návrh byl
přítomnými schválen. Zapisovatelem byl určen jednatel sboru p. Vladimír Stehno.
3) Za členy volební komise byli navrženi: Jaromír Saidl, Jaroslava Mašková, Jana Aubusová. Návrh byl
přítomnými schválen.
4) Jednatel přečetl usnesení z poslední VVH a seznam schválených úkolů SDH na rok 2019. K těmto
dokumentům nebylo připomínek.
5) Za výbor SDH přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2019 starosta sboru pan Pavel Rutsch:
Zpráva o činnosti SDH v roce 2019
SDH v Libici n/D má v současné době celkem 149 členů a 6 přispívajících členů (vedených pouze u
sboru). Stále historicky nejvyšší počty členů v posledních 10-ti letech.
Výbor SDH a jeho činnost v roce 2019
Výbor našeho sboru se sešel v tomto roce celkem 6krát. Tento počet tak přímo odpovídá činnosti sboru
v daném roce. Výbor se schází především před plánovanými akcemi, nebo při důležitých rozhodnutích.
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Všem jeho členům patří velké poděkování za odpovědnou práci v celém funkčním období, za
odpovědnost, se kterou se práci ve složce věnují. Účast na schůzích bývá většinou 100% a není nikdo,
kdo by se práci vyhýbal. Ke svým zasedáním výbor SDH využíval opět především zázemí hostince U
Bambuchů anebo místnost v hasičské zbrojnici.
Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v r. 2019:
-

vybrat a odevzdat včas členské příspěvky a hlášení o činnosti za rok 2019 na OSH
podat daňové přiznání
zajistit účast delegátů na shromáždění delegátů
reagovat na situaci mladých hasičů po odchodu vedoucích Jitky Rutschové a Milana Klepetky
konečné rozhodnutí prodat vozidla Suzuki Jimny
zajištění pálení čarodějnic včetně stavby hranice
podpořit účast soutěžních družstev na okrskovém kole v soutěži v požárním sportu
zajistit účast mladých hasičů na obvodovém kole v Bezděkově
zapojit se do projektu fair trade
připravit a zorganizovat noční soutěž VCŽH
uspořádat taneční pouťovou zábavu
pokračovat ve zpracování inventury majetku SDH
podpořit MH v účasti postupové soutěže hry Plamen a v účasti HB turné
určit termín a připravit VVH
sestavit nový výbor SDH
roznést pozvánky na VVH
připravit program VVH

Brigády: Jedná se především o údržbu prostoru kolem chat u rybníka. Zajišťujeme též údržbu celé
plochy sportoviště, především před soutěžemi a při cvičeních. Úklid hasičské zbrojnice. Není moc
příležitostní k placeným brigádám.
Sport a kultura
Čarodějnice: Tradiční akce s jistou účastí veřejnosti, i když i ta v posledních letech slábne.
Nejpopulárnější je ta část programu, kdy jsou připraveny hry pro děti, opékání špekáčků na malých
ohních a samotné zapálení hranice. Následné posezení není pro přítomné nijak zvlášť atraktivní.
Poděkování patří ZŠ a MŠ Libice n/D za připravený program pro děti a za dodané dřevo na stavbu
hranice od ÚM Libice n/D. Ceny pro děti zakoupil SDH Libice ze zisku z Mikuláše.
Okrsková soutěž, Rozsochatec: Účast všech tří družstev (ženy, mladší a starší muži).
Projekt: Snídaně Fair trade: 11. května v sobotu ráno se na náměstí před kostelem konala férová
snídaně. Účast byla nad očekávání vysoká, a i počasí vyšlo nádherně. Výtěžek z akce byl pro nemocnou
Klárku Uchytilovou z Bezděkova.
Český den proti rakovině: Již tradiční akce mladých hasičů, při kterém je realizován roznos kytiček.
Škoda špatného počasí.
Velká cena Železných hor: Za zmínku stojí především zájem soutěžních družstev o tuto soutěž, a to
nejen z okresu Havlíčkův Brod. V letošním ročníku se v Libici sešlo již přes 40 soutěžních družstev žen i
mužů. Rádi se k nám vrací a je celkově velmi kladně hodnocená. Je to soutěž náročná na přípravu i
samotnou organizaci, ale snažíme se o všechny co nejlépe postarat, aby odjeli spokojeni. Je to pro nás
stěžejní soutěž, ať už z prestiže, tak i po stránce zisku. Zaostáváme pouze v cenách, nemáme totiž žádné
sponzory.
Pouťová zábava: Již po šesté námi pořádaná opět v Kulturním domě. Nemuseli jsme brát ohled na
počasí. Účast cca 80 osob, akce nebyla ztrátová.
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72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ: Taková již celkem oblíbená dobrovolnická akce, pořádaná
kolektivem mladých hasičů. Účast opět vysoká. Letos sběr klestí za Barovicemi, opékání špekáčků a
houbaření.
Další důležité aktivity, které stojí za zmínku:
-

převod auta Suzuki Jimny z obce na sbor, následný prodej
účast na jubileích členů SDH s balíčkem
pořízení 3 nových vycházkových uniforem

Poděkování pro
-

Vladimíra Mrvu za prodej auta Suzuki Jimny
Vladimíra Stehna za správu webu a vedení administrativy
Karlu Sysrovi za vedení kroniky
Lucii Berákové za vedení pokladny a účetnictví
Vedoucím mládeže odstupujícím Jitce a Milanovi a novým vedoucím Honzovi, Andree, Zuzce a
Martině
Alešovi Pavlišovi za vedení chaloupky u rybníka
členům výjezdové jednotky
všem ostatním za činnost a odvedenou práci v uplynulém roce a v celém funkčním období
občanům Libice n/D za podporu

ZPRÁVA VELITELE VJ ZA R. 2019
V letošním roce se snížil počet členů jednotky o jednoho a jednotka má v současné době 15 členů kteří
mají podepsanou smlouvu s ÚM. S tímto počtem lidí se práce jednotky zvládat dá, nicméně v budoucnu
bude třeba počet členů jednotky zvýšit na optimální počet, což je zhruba 18 lidí. Členové jednotky
absolvují předepsané zdravotní prohlídky a školení potřebná k udržení odbornosti.
A nyní již k samotné činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11. ledna jsem se zúčastnil velitelského dne v H. B. kde byli velitelé jednotek seznámeni
s informacemi ohledně školení a činnosti pro letošní rok.
9. února odpoledne jsme zasahovali při zahoření sazí v komíně v Lánech. Likvidace sazí se
protáhla až do večerních hodin a vzhledem k velikému zakouření ve sklepě bylo nutné pracovat
v dýchacích přístrojích. Z naší jednotky zasahovalo 9 členů.
19. února v půl páté ráno jsme vyjížděli k požáru r. d. v Chotěboři Palackého ulici. Jednotka na
M. U. nezasahovala a po domluvě s V. Z. se vrátila zpět na základnu.
22. března proběhla na stanici v Chotěboři COP velitelů a 27 března byl v prostorech
zemědělského družstva v Malči zátěžový výcvik NDT.
V měsíci dubnu absolvoval Petr Novotný kurs na odbornou způsobilost obsluha MŘP čímž jsme
doplnili počet obsluh na předepsaný stav.
11. dubna jsme vyjížděli k zahoření sazí v komíně v Dolním Sokolovci.
3. května v poledne jsme byli povoláni k požáru bytu v Chotěboři na náměstí TGM.
3. července jsme vyjížděli k požáru stromu ve Lhůtě. Oheň jsme zlikvidovali jedním proudem
C.
3. srpna o půlnoci jsme zasahovali při požáru kostela v Chotěboři Ningerova ul. Šlo o požár
zpovědnice a díky včasnému zjištění se požár naštěstí nerozšířil.
25. srpna byl nahlášen požár zemědělského stroje v Chotěboři Obolcích. Po zjištění skutečného
rozsahu byla jednotka během cesty odvolána zpět na základnu.
16. listopadu jsme vyjížděli k požáru chatky v obci Vratkov. Bylo nahlášeno, že se uvnitř chatky
nachází osoba, kterou se bohužel nepodařilo zachránit. Požár likvidovalo 6 jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů. Naše jednotka na M. U. doplňovala CAS HZS Chotěboř
a SDH Maleč.
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Tímto je zpráva u konce a já bych chtěl všem, kteří se do činnosti zapojili nebo nás v ní podporovali
poděkovat.

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH – zprávu přečetla Martina Sysrová
V loňském roce působilo v oddíle mladých hasičů 31 dětí. Na jaře se k nám připojily 3 děti a na podzim
také 3. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, a to nás velmi těší.
Jako každý rok je pro nás stěžejní soutěž hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani
charitativní aktivitu Český den proti rakovině. Na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 8722 Kč. Tato
akce je už tak tradiční, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn. Na
podzim jsme se účastnili akce 72 hodin. Troufneme si říci, že tato "nehasičská" akce je už tak tradiční
jako zmiňované kytičky.
O prázdninách v srpnu jsme si udělali víkendové soustředění ve Ždírci nad Doubravou. Soustředění
jsme uskutečnili ve spolupráci s SDH Bezděkov. Dohromady se nám sešlo 26 dětí. Myslíme si, že se nám
víkend vydařil a na některé hry nikdo z nás nezapomene. Jsme rádi, že máme s Bezděkovem tak dobré
vztahy a po víkendovém soustředění jsou ještě lepší.
Teď už se dostáváme k tzv. hasičině. Přípravu jsme začali výročkou v ZŠ Maleč, kde jsme přespali z 15.2
na 16.2. 2019. Na jaře nás čekalo jako první obvodové kolo hry Plamen, které se konalo v Bezděkově.
Zde se účastnily 2 družstva mladších. Mladší A skončilo na 1. místě a mladší B se umístily na příčce
šesté, byl to veliký úspěch, protože toto družstvo běželo úplně poprvé. Do starší kategorie nastoupilo
pouze jedno družstvo, které ale se vší parádou dokázalo zvítězit. Do okresního kola nám tedy
postoupila 2 družstva. Okresní kolo se konalo v Havlíčkově Brodě 25.5.2019. Na této soutěži nám to
znovu zacinkalo. Mladší družstvo obsadilo stříbrnou příčku. Starší skončily sedmí.
Havlíčkobrodské turné bylo zahájeno 2.6.2019. ve Ždírci nad Doubravou, kde jsme si to velice užili,
protože bylo velké teplo a osvěžení v kádi bylo i trošku příjemné pro všechny, co se nedokázali ubránit.
Další turné nás čekalo v Nové Vsi u Světlé, kde jsme si naopak užili pořádnou zimu a déšť. Tady se nám
moc nedařilo a obsadili jsme horší příčky. Po prázdninovém odpočinku jsme znovu vyrazili na turné
tentokrát do Habrů. Toto turné nám vždy vychází na naší pouť, ale to nás neodradí a zúčastnili jsme se
soutěže se všemi družstvy a vyplatilo se. Mladší A si vybojovali druhé místo. Zároveň se nám ale
nedařilo, protože právě tady jsme dostali to jediné "déčko" za celé turné. Moc nás to mrzelo, jelikož to
byli naši nejmenší, kteří měli tak dobře nakročeno. Poslední turné se konalo v Herálci 15.9.2019. Těšili
jsme se opět z druhého místa mladšího A. V Herálci jsme se dozvěděli celkové výsledky
Havlíčkobrodského turné. Mladší nám skončili čtvrtí pouze o 2 body, dále pak třináctí a sedmnáctí.
Starší obsadili příčku patnáctou a devatenáctou. Je třeba připomenout, že v každé kategorii bylo kolem
35 družstev.
Po skončení turné jsme začali trénovat na branný závod. Nechyběl tedy i zkušební závod, který jsme
uskutečnili okolo Bezděkova ve spolupráci s SDH Bezděkov.
5.10.2019 jsme absolvovali závod požární všestrannosti v Nové Vsi u Světlé se čtyřmi družstvy. Bohužel
jsme nedokázali vytvořit družstev více, ale snažili jsme se, aby děti byly spokojené a propůjčili jsme jich
pár do Bezděkova. Mohly se tedy účastnit. Na jaře budeme pokračovat se štafetami a útoky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám vytváří podmínky pro činnost. Především rodičům
a hlavně sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. To největší dík však patří Jitce
Rutschové. Za mnohaletou činnost s mladými hasiči, za to, kolik dokázala odchovat generací dětí, a
hlavně za to, že se nadále podílí a organizuje charitativní akce. Takže DÍKY!
vedoucí mladých hasičů
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6) Zprávu o hospodaření sboru přednesla hospodářka Lucie Beráková.
Zůstatek k 1.1.2019

Bankovní účet ČSOB

48 805,81 Kč

Bankovní účet KB

125 991,- Kč

Pokladna

28 349,- Kč

--------------------------------------------------Celkem

203 145,81 Kč

Příjmy v letošním roce činily:
-

Členské příspěvky
Sportovní a kulturní akce
Provize HVP
Úrok od banky
Vratka pojistného SJ
Příspěvek na MH
Soustředění MH
Prodej vozidla SJ
Pronájem chaty u rybníka

14 300,89 402,678,3,12
262,1 000,2 117,80 000,6 648,-

Celkem příjmy za rok 2019 byly: 194 410,12 Kč

Výdaje v letošním roce činily:
-

Členské příspěvky
Sportovní a kulturní akce
Benzín
Drobný materiál
Startovné na soutěže
Dárkové balíčky
Vycházkové a pracovní stejnokroje, trička, batohy, odznaky
Elektronická energie chata u rybníka
Poplatky za vedení účtů a doklady
Poštovné a doběrečné
Občerstvení při soustředění MH a po soutěžích
Cestovné MH
Pronájem areálu při soustředění MH
Pojištění Praga RN
Ceny na Den dětí
Vedení účetnictví – Tvrdíkovi
Technická prohlídka
Sada hadic
Školení
Kancelářské potřeby

Celkem výdaje za rok 2019 byly: 161 529,- Kč

Zůstatek k 30.11.2019

Bankovní účet ČSOB

16 276,93 Kč

Bankovní účet KB

175 962,- Kč
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14 300,72 492,1 050,2 101,3 800,3 388,26 381,4 173,392,348,5 632,726,1 300,818,1 086,3 500,330,18 990,190,532,-

Pokladna

43 788,- Kč

--------------------------------------------------Celkem

236 026,93 Kč

Během roku byla kontrola provedena jednou a provedla ji paní Jana Pešková.
Zprávu zpracovala Lucie Beráková, hospodářka sboru dne 6.12.2019.

7) Zprávu revizora účtů sboru přednesla paní Jana Pešková.
Zpráva revizora sboru pro valnou hromadu sboru za období 2019. Po provedené revizi hospodaření
předkládám tuto zprávu revizora sboru.
Zůstatek k 1.1.2019

Bankovní účet ČSOB

48 805,81 Kč

Bankovní účet KB

125 991,- Kč

Pokladna

28 349,- Kč

---------------------------------------------------

Ke dni kontroly 30.11.2019

Celkem

203 145,81 Kč

Bankovní účet ČSOB

16 276,93 Kč

Bankovní účet KB

175 962,- Kč

Pokladna

43 788,- Kč

--------------------------------------------------Celkem

236 026,93 Kč

Po provedené fyzické kontrole dne 3.12.2019 konstatuji, že stav odpovídá částkám uváděným ve
finančním deníku.
Čerpání finančních prostředků sboru v roce 2019 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti
příjmové, tak i výdajové.
Evidence členské základny je vedená řádně. Sbor má 149 členů, z toho 69 mužů, 31 žen, 35 mladých
hasičů a 14 dorostenců a dorostenek.
Členské příspěvky v částce 14 300 Kč byly řádně odvedeny Okresnímu sdružení hasičů Havlíčkův Brod.
Výbor pracuje v 15členném složení. Během roku se sešel 6krát.
Usnesení valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů bylo splněno.
Z jednání výboru byly pořízeny zápisy.
Nebyly zjištěny případy porušení stanov SH ČMS.
Dokumentace sboru je řádně vedena a uložena.
Sbor má inventárně veden majetek.
Inventarizace majetku za rok 2019 bude provedena do 31.12.2019. O majetek je řádně pečováno.
Daňové přiznání bylo včas podáno na finanční úřad.
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Po provedené kontrole doporučuji schválit hospodaření sboru v roce 2019 jako řádné a současně
doporučuji udělit pokladníkovi pochvalu za výkon funkce.
Dne 3.12.2019 - Jana Pešková

8) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem výboru: Plán činnosti SDH Libice n/D na r. 2020.
a) zajistit výběr členských příspěvků
b) uspořádat se ZŠ, MŠ a Obecními lesy pálení čarodějnic (pokud budeme schopni
personálního zajištění akce)
c) zúčastnit se okrskové soutěže dospělých
d) zapojit se do celoroční hry Plamen a HB turné MH
e) organizačně připravit noční soutěž dospělých – VC Železných hor
f) uspořádat pouťovou taneční zábavu
Poté byl tento návrh schválen.
9) Představení kandidátů na funkce výboru SDH na léta 2020-2024
Předseda volební komise Jaromír Saidl přednesl návrh na složení nového výboru SDH.
Starosta:
Rutsch Pavel
První náměstek starosty:
Mrva Vladimír
Druhý náměstek starosty:
Šťastný Jan
Velitel:
Málek Tomáš
Zástupce velitele:
Novotný Petr
Jednatel sboru:
Bc. Stehno Vladimír
Hospodářka:
Beráková Lucie
Kronikář:
Sysr Karel st.
Strojník:
Klepetko Miloslav
Revizor účtů:
Pešková Jana
Vedoucí kolektivu mladých hasičů:
Řípa Jan
Referentka žen:
Bačkovská Zuzana
Referent materiálně technický:
Málek Daniel
Referent prevence a výchovné činnosti: Němec Stanislav
Referent ochrany obyvatelstva:
Sysr Karel ml.
Člen výboru:
Žaloudek Luboš
Aliče Jaroslav
Culek Jaromír
10) DISKUSE
•

•
•
•

Výjezdová jednotka podala žádost na úřad městyse na pořízení dopravního auto na místo Avie,
která má již svá léta. Sbory v okolí již všechny taková auta pořídila. Pořízení se financuje
z dotačních titulů Ministerstva vnitra, Kraje Vysočina a spoluúčast obce je cca 150 000 Kč.
Pořízení by proběhlo až v roce 2021.
Nepřítomného starostu městyse zastoupil pan Josef Exner. Poděkoval sboru za jeho práci
během roku a popřál mnoho úspěchů do nového roku. Vedení sboru předal projekt zázemí u
rybníka.
Pan Bambuch poděkoval sboru za vzpomínku na svou manželku.
T. Málek informoval o vydání kalendáře s hasičskou technikou, ve které je také nafocena naše
Praga RN.
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•
•

Paní Pešková dotaz k chystanému projektu zázemí u rybníka. Zda by nebylo možnost nějakého
financování z jiných zdrojů než z obecního rozpočtu.
Karel Sysr st. Poděkoval starostovi sboru za jeho dlouholetou práci.

11) Zpráva volební komise:
Předseda volební komise dal hlasovat nejprve o jednotlivých členech výboru:
Starosta:
Rutsch Pavel
První náměstek starosty:
Mrva Vladimír
Druhý náměstek starosty:
Šťastný Jan
Velitel:
Málek Tomáš
Hospodářka:
Beráková Lucie
Každý jednotlivý kandidát podle návrhu byl zvolen.
Předseda volební komise poté dal hlasovat ostatních členech výboru hromadně:
Zástupce velitele:
Novotný Petr
Jednatel sboru:
Bc. Stehno Vladimír
Kronikář:
Sysr Karel st.
Strojník:
Klepetko Miloslav
Revizor účtů:
Pešková Jana
Vedoucí kolektivu mladých hasičů:
Řípa Jan
Referentka žen:
Bačkovská Zuzana
Referent materiálně technický:
Málek Daniel
Referent prevence a výchovné činnosti: Němec Stanislav
Referent ochrany obyvatelstva:
Sysr Karel ml.
Člen výboru:
Žaloudek Luboš
Aliče Jaroslav
Culek Jaromír
Členové výboru podle návrhu byli zvoleni.

12) Jednatel sboru přednesl návrh na usnesení z této VVH:
VVH SCHVALUJE:
-

plán činnosti SDH Libice n/D na r. 2020

-

nově zvolený výbor SDH na léta 2020-2024

-

zvolení delegáta na okresní konferenci

VVH BERE NA VĚDOMÍ:
-

zprávu o činnosti SDH v r. 2019

-

zprávu velitele o činnosti VJ

-

zprávu vedoucích MH

-

zprávu o hospodaření sboru

-

zprávu revizora účtů

VVH POVĚŘUJE:
-

výbor SDH rozpracováním jednotlivých úkolů vyplývajících z této VČS a zajistit jejich plnění.

Tento návrh na usnesení byl schválen.
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13) Závěr schůze starosta sboru poděkoval z účast a pozornost, popřál do nového roku. Poté
následovala večeře a volná zábava s hudbou.
Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno.
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