
Zápis z Valné výroční hromady SDH Ohrobec 2012 
 
 
 
Místo konání 21.1.2012 Restaurace „U Trojánků“ 
 
Přítomni: S. Balík, F. Hatle, F. Kolář, L. Kolář ml., F. Král, O. Křehlík, M. 
Machata, J. Pikous, V. Plíhal, P. Povondra, L. Ryšavý, V. Řezníček st., V. 
Řezníček ml., P. Slaba,  M. Šafránek, P. Vítovec, J. Vonka, M. Zier, J. Žáček st., 
V. Žáček, J. Žáčková 
 
Členů SDH celkem 33, přítomno 21, omluveno 6 
 
Hosté: Starosta obce Ohrobec, 4x SDH Zvole, 4x SDH Lhota, 1x SDH 
Okrouhlo 
 
 
Program VVH: 
 

1.  Volba zapisovatele 

2.  Zpráva o činnosti a hospodaření SDH Ohrobec za rok 2011 

3. Slovo starosty Obce 

4.  Zpráva kontrolní a revizní komise  

5.  Stanovení cílů a aktivit sboru na období 2012 

6.  Volba delegátů na okrskovou valnou hromadu  

7.  Diskuze 

8.  Usnesení valné hromady, její schválení  

9.  Závěr 

 
 
Zahájení Valné hromady v 15:00 
 
 
 
1. Jako zapisovatel navržen starostou SDH pan Michal Machata  
 
Odsouhlaseno jednohlasně 
 



2. Zprávu o činnosti SDH Ohrobec za rok 2011 přednesl starosta SDH 
Ohrobec pan Vladimír Řezníček st. V tomto znění: 

 
 

 



 
 
 



3. Slovo starosty Obce 
 
Starosta obce  
 

- popřál do nového roku dobrovolným hasičům hodně úspěchů a více zásahů 
- poděkoval Michalu Machatovi za práci, kterou udělal pro dobrovolné hasiče 

jako zastupitel obce Ohrobec 
- informoval o financování kapely na hasičském plese. Kapela bude zaplacena 

z kulturního fondu obce 
- informoval o zařazení článku (reklamy) na hasičský ples v Ohrobeckém 

zpravodaji 
- informoval o tom, že bude opravena střecha na hasičské zbrojnici 
- představil budoucí plán obce včetně dlouhodobé vize rozvoje 

 
Na závěr předal starosta obce Ohrobec Pavel Makovský nové kalové čerpadlo PH1000 
zásahové jednotce obce. Kalové čerpadlo je tak další část vybavení pro dále se 
rozvíjející jednotku. Čerpadlo bylo pořízeno z rozpočtu obce. 
 
 
4. Předseda revizní komise pan O. Křehlík přednesl „Revizní zprávu 

hospodaření SDH Ohrobec pro rok 2011“ v tomto znění: 
 
 
 

Zpráva revizora účtů SDH Ohrobec o stavu hospodaření sboru za  
účetní období roku 2011 

 
Revizní komise SDH Ohrobec provedla kontrolu hospodaření  a stav závazků a 

pohledávek sboru k datu 31.12.2011 s těmito výsledky : 
 
A. Zůstatky finančních prostředků SDH Ohrobec  na počátku období – 

k 1.lednu 2011: 
 
• Pokladna :  Zůstatek pokladny k 1.1. 2011   30.426,00 Kč 

 
• Běžný účet       Zůstatek na běžném účtu k 1.1. 2011 30.973,34 Kč 

 
 

 
B.  Celkové příjmy SDH Ohrobec za rok 2010 
  

• celkový příjem činil       39.374,00 Kč 
 

 
 



C. Celkové náklady SDH Ohrobec za rok 2010 
 

• celkové náklady činily      32.135,35 Kč 
 

 
D. Zůstatky finančních prostředků SDH Ohrobec  na konci období – 

k 31.prosinci 2011: 
 

• Pokladna :  Zůstatek pokladny k 31.12.2010  37.220,00 Kč 
 

• Běžný účet       Zůstatek na běžném účtu k 31.12. 2010 30.979,35 Kč 
 

 
 
5. Byli stanoveny cíle a aktivity SDH pro rok 2011 
 

- Zúčastnit se plánované okrskové soutěže 
- Zabezpečit hladký průběh inventarizace hmotného majetku 
- Provést opravu poškozené části hasičské zbrojnice 
- Ve spolupráci s místní rybářskou organizací umístit lavičky kolem obou 

rybníků 
- Aktivně spolupracovat s vedením OU v Ohrobci při zajišťování 

pořádaných sportovních a kulturních akcí v obci 
- Uskutečnit plnění usnesení O.V. 

 
6. Volba delegátů na okrskovou schůzi 
 
Navrženi: Michal Machata, Milan Šafránek 
 
Odsouhlasení navržených členů jednohlasně 
 
7. Diskuze 
 
Pan Kopecký velitel 13. okrsku přednesl důležité informace z Okresu. Mimo 
jiné informace o nových legitimacích a nutnosti odeslat zprávu z VVH na okres. 
 
Milan Zier připomíná hrázky. Starosta obce informoval pana Ziera o tom, že 
obecní úřad vypracuje zadání (dokumentaci), kterou předá hasičům, aby mohli 
hrázky udělat. Pokud se tak nestane, hrázky udělá někdo jiný a hasičům se zkrátí 
rozpočet na příští rok. 
 



Lukáš Obermajer starosta SDH Okrouhlo přeje hasičům vše nejlepší do roku 
2012 a předal informace ze shromáždění starostů. Veškeré informace ze 
shromáždění starostů jsou k disposici na webu: 
 
http://oshpz.webnode.cz/vv/usneseni-a-zapisy-setkani-starostu/rok-
2011/dokumenty-2011/ 
 
Luboš Hrachovec velitel jednotky SDH Zvole přeje Ohrobeckým hasičům vše 
nejlepší do roku 2012. Dále by si přál, aby se na každé valné hromadě držela 
minuta ticha nejen za zemřelé členy daného SDH, ale za všechny hasiče jako 
uctění památky a projev respektu k nim. Bylo by dobré, aby na VVH chodili 
členové řádně ustrojeni, ať už ve vycházkových oblecích, tak třeba 
v pracovních, pokud není dostatek vycházkových obleků. Co se týká vedení 
SDH a vedení jednotky, respektuje co pro SDH udělali a stále dělají starší 
členové SDH, ale je potřeba omlazovat členskou základnu a předávat tak SDH 
mladším, aby SDH neupadlo. Informoval jak to vypadalo v praxi u nich před 15 
lety, kdy SDH Zvole přebíral v zuboženém stavu. 
 
Pan Kopecký velitel 13. okrsku upozornil na to, že by bylo dobré udělat v SDH 
preventistu. 
 
Pavel Makovský starosta obce Ohrobec – obec bude podporovat hasiče při 
získávání nových členů. 
 
8. Usnesení valné hromady, schválení 
 
Starosta SDH Ohrobec dává hlasovat. Schváleno jednohlasně. 
 
9. závěr 
 
Starosta SDH Ohrobec děkuje všem za účast a přeje hezkou zábavu 


