Zápis z Výroční valné hromady 10. okrsku OSH ČMS Praha-západ
konané 18. 1. 2020 ve Slapech v restauraci U Neužilů
Výroční valnou hromadu zahájil br. starosta okrsku Jiří Malý ve 19.10 hodin za účasti sedmi členů výboru
(Adam, Dalibába, Kopřivová, Lišková, Malý, Matoušek, Vála) a dvanácti zástupců všech SDH okrsku – Buš,
Hradištko, Masečín, Pikovice, Slapy, Štěchovice.
Volba zapisovatele: sestra Žaneta Lišková (SDH Masečín)

Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.

Volba mandátové, návrhové a volební komise: bratři Antonín Adam (SDH Slapy), Miloslav Laštovka (SDH
Buš), Jaroslav Hušbauer st. (SDH Štěchovice).
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Zpráva o činnosti okrsku v roce 2019 – Malý. Výbor pracoval ve složení
Jiří Malý (SDH Štěchovice) – starosta,
Milan Vála (SDH Hradištko) – náměstek starosty,
František Adam (SDH Buš) – velitel,
Pavel Matoušek (SDH Slapy) – preventista,
Žaneta Lišková (SDH Masečín) – jednatelka,
Bohumil Dalibába (SDH Pikovice) – strojník,
Alena Kopřivová (SDH Slapy) – vedoucí mládeže.
V uplynulém roce se výbor sešel pouze jednou – víc nebylo třeba. Mezitím jsou členové výboru v kontaktu
elektronickou cestou.
V orgánech OSH ČMS Praha-západ nás zastupovali
ve výkonném výboru OSH – Milan Vála (SDH Hradištko)
v Okresní odborné radě represe – František Adam (SDH Buš)
v Okresní odborné radě prevence – Pavel Matoušek (SDH Slapy)
v Okresní odborné radě mládeže – Alena Kopřivová (SDH Slapy)
Zpráva o majetku okrsku k 31. 12. 2019 – Malý. Ve vlastnictví máme pouze dva putovní poháry (momentálně
uloženy mužský v Pikovicích, ženský ve Slapech) a dvoje stopky (uloženy trvale u velitele okrsku). Peníze
okrsek nemá.
Revizní zpráva – Malý. Majetek je v pořádku.
Plán činnosti okrsku na rok 2020 – Malý. Výbor se bude scházet dle potřeby, předpoklad dvakrát nebo třikrát
v roce. Mezitím budou členové výboru v kontaktu elektronickou cestou.
Návrh rozpočtu na rok 2020 – Malý. Návrh: nulový rozpočet.
Volba výboru okrsku.
Odhlasování způsobu voleb – aklamací, vždy celou kandidátku jedním hlasováním.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Volba výboru. Návrh:
Jiří Malý (SDH Štěchovice) – starosta,
Milan Vála (SDH Hradištko) – náměstek starosty,
František Adam (SDH Buš) – velitel,
Žaneta Lišková (SDH Masečín) – jednatelka,
Bohumil Dalibába (SDH Pikovice) – strojník.
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.

Volba zástupců 10. okrsku v orgánech OSH ČMS
do výkonného výboru OSH – návrh: Milan Vála (SDH Hradištko)
do Okresní odborné rady represe – návrh: František Adam (SDH Buš)
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
Volba kandidáta za 10. okrsek na funkci starosty OSH ČMS
návrh: Josef Myslín (SDH Čísovice)
Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.
V diskusi:
br. Vála připomněl sborům nutnost splnění formalit jako zaslání hlášení o činnosti, odvedení členských
příspěvků, zápis nově zvolených starostů a náměstků starosty do spolkového rejstříku (byť by to byly tytéž
osoby jako v končícím volebním období). Mimo zápis: informace byla po VVH upřesněna, zápis do spolkového rejstříku se týká pouze starostů.
br. Fr. Adam oznámil termín a místo konání I. kola soutěže v požárním sportu: 16. 5. 2020 ve Slapech
br. A. Adam připomněl předepsanou výstroj pro I. kolo soutěže v požárním sportu.
Br. Malý (SDH Štěchovice): poděkoval všem sborům 10. okrsku za jejich aktivní činnost a tak podobně.
Přečten návrh usnesení, usnesení schváleno.

Pro: 19. Proti: 0. Zdrželi se: 0.

Výroční valná hromada byla ukončena ve 19:30 hodin.
zapsala: sestra Žaneta Lišková (SDH Masečín)

Usnesení.
Výroční valná hromada 10. okrsku OSH ČMS Praha-západ konaná 18. 1. 2020 ve Slapech
usnesla se přijmout zprávu o činnosti okrsku v roce 2019,
usnesla se přijmout zprávu o majetku okrsku,
usnesla se přijmout zprávu revizní,
usnesla se schválit plán činnosti okrsku v roce 2020,
usnesla se schválit návrh rozpočtu na rok 2020;
zvolila výbor okrsku na období 2020–2025 ve složení
Jiří Malý (SDH Štěchovice) – starosta okrsku,
Milan Vála (SDH Hradištko) – náměstek starosty okrsku,
František Adam (SDH Buš) – velitel okrsku,
Žaneta Lišková (SDH Masečín) – jednatelka okrsku,
Bohumil Dalibába (SDH Pikovice) – strojník okrsku;
zvolila zástupce 10. okrsku v orgánech OSH ČMS
do výkonného výboru OSH – Milana Válu (SDH Hradištko),
do Okresní odborné rady represe – Františka Adama (SDH Buš);
zvolila kandidáta za 10. okrsek na funkci starosty OSH ČMS
Josefa Myslína (SDH Čísovice).

