Sdružení hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice
Čech, Moravy a

Program Výroční valné hromady
Vernířovice konané dne 28.1.2012

Sboru dobrovolných hasičů

1. Zahájení, schválení programu
P.Flašar
2. Volba návrhové komise - volit –M.Bár, P. Flašar,Z.Kolenčík
3. Zpráva výboru SDH o činnosti od poslední VVH M.Kantorková,
M.Michut, návrhy na VVH okrsku a OSH
4. Zpráva o hospodaření za období r. 2011
P.Flašar
Revizní zpráva a inventarizační zpráva

5. Plán práce na rok 2012
6. Plán rozpočtu na rok 2012
7. Diskuze, přijímání nových členů
8. Schválení usnesení
9. Závěr

T. Michut

Z.Kolenčík
P.Flašar
P.Flašar

Diskuze: aktivita, plán práce, spolupráce s obci a JSDHO
Volba návrhové komise:

Hlasování: Ano
Výsledek :

Z.Kolenčík
M.Michut
P.Flašar

Ne

Zdrţeli se hlasování

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice

Plán práce SDH Vernířovice na rok 2012 schválený na VVH
28.1.2012
Návrhová komise předkládá VVH SDH Vernířovice konané dne 28.1.2012

Plán práce na rok 2012:
-

pravidelné výborové schůze
( 1x za 1-2 měsíce)
pravidelné valné hromady
( 1x za 1/2 roku)
spolupráce s tiskem
( Týden na severu, Hasičské noviny)
zúčastnit se PS muţi základní kolo
provést nábor na dobrovolné dárcovství krve obec Vernířovice
únor 2012
sběr ţeleza a úklid HZ
Dětská den pro děti obce Vernířovice červen 2012
Kácení máje
příprava pohárové soutěţe červenec 2012
úprava zásahového vozidla duben květen 2012
zorganizovat 130 výročí zaloţení SDH Vernířovice červenec .2012
zúčastnit se cvičení CO na Luţích duben 2012
reprezentace obce na fotbalovém turnaji v Hosticích červenec 2012
Den otevřených dveří v HZ 13.4.2012
Spolupráce s JSDHO a obcí Vernířovice
Úklid sýpky a buněk po sezoně září říjen
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Plán hospodaření na rok 2012 schválený na VVH 28.1.2012
Návrhová komise předkládá VVH SDH Vernířovice dne 28.1..2012
návrh hospodaření na rok 2012:
příjmy
- členské známky
- sběr ţeleza
- provize HVP
- pohárová soutěţ
- dary sponzorů
- příspěvek obce

1400,5000,500,1000,5000,9 000,-

celkem

21 900,- Kč

výdaje
- členské známky
- pohárová soutěţ
- nákup materiálu
- 130.výročí zaloţení sboru SDH
- činnost okrsku
- výdaje VVH 2011
- nákup PHM
- kulturní akce

1400,3000,3000,8000,500,1000,1000,4000,-

celkem

21 900,- Kč

Sdružení

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice

Hospodaření SDH Vernířovice za rok 2011 schválené na VVH
28.1.2012
Příjmy:
- sdruţení s obcí
6570,- sběr ţeleza
5806,
- HVP provize
418,- známky 2011
0,- příjem ze soutěţe 3.7.
14514,- pronájem stany
6000,celkem

33 308,-

Výdaje:
- členské známky 2011
- VVH okrsku + příspěvek na činnost
- VVH 2010
- výdaje soutěţ 3.7.
- výdaje sběr ţeleza
- výdaje na administrativu
- předplatné Hasičské noviny
- nákup inventáře uniformy
celkem

1470,600,204 7,16426,584,982,288,3999,26 396,-

zůstatek v pokladně z r.2010
zůstatek r. 2011
zbývá v pokladně

19348,6912,26260,-

Revize účtú a majetku proběhla: 8. 1. 2012 za účasti T.Michuta
a P.Flašara a M.Kantorkov a 20.1.2012 za účasti M. Michuta, P.
Flašara a Z. Kolenčíka, účty byly překontrolovány a vše je v souladu
s pokladní knihou.
Ke dni 29. 12. 2008 byla rovněţ provedena kontrola inventarizace
majetku SDH u OÚ .
Hodnocení rozpočtu za rok 2011: doposud nejsou uhrazeny známky za
rok 2011, je pro některé členy stále problém zaměstnání a tím i
setkání s pokladníkem a zaplacení členského příspěvku. Pro rok 2012
doufám, ţe to bude lepší a někteří členové si jiţ dnes svůj příspěvek
zaplatí. V roce 2011 jsme úspěšně hospodařili do zisku, ale rok 2012
nás čeká větší akce a to 130. výročí zaloţení Sboru dobrovolných
hasičů ve Vernířovicích v roce 1882. Bude zapotřebí poměrně dosti
aktivity, ale ještě více asi i peněz na zajištění celé akce.Pokud znáte
nědo z Vás dobrého a ochotného sponzora byť jen maličkostí budeme
rádi za kaţdou pomoc.
Z roku 2010 a začátku roku 2011 se na sýpce stratila dlouhá
prodluţovala a znak SDH, který jsme předtím zakoupili, doposud se
ztracené věci nenašly. Rovněţ vrácení uniformy zakoupené pro p. Wita
neproběhlo. Jsou to tedy pro další období naše pohledávky.
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Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice

Prezenční listina SDH Vernířovice na VVH 28.1.2012
Martin Bár
Monika Bárová
Pavel Bartoň
Jaroslav Doleţel
Petr Flašar
Zdeněk Flašar
Josef Hamřík
Jiří Janeček
Marie Kantorková
Zdeněk Kolenčík
Michal Michut
Tomáš Michut
Milan Olejník
Viktor Olejník
Renáta Olejníková
Dušan Svozil
Ladislav Šoustal
Pavel Štricz
Kamil Torok
Radim Vlha
Tomáš Vlha
Hosté:

Vernířovice 218
Vernířovice 218
Vernířovice 36
Vernířovice 36
Vernířovice 49
Vernířovice 49
Vernířovice 37
Vernířovice 124
Vernířovice 192
Husova 166,Brno
Sobotín
ČSA Šumperk
Vernířovice 86
Rapotín 1
Vernířovice 86
Sobotín
Vernířovice 141
Sobotín
Vernířovice 36
Sobotín 279
Sobotín 279

Sdružení Sdru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů Vernířovice
USNESENÍ VVH SDH Vernířovice konané dne 28.1.2012
VVH bere na vědomí:
-

zprávu o činnosti za rok 2011
výzvu k pojištění u HVP
úkoly stanovené JSDHO obce
nábor dárců krve z obce Vernířovice

VVH schvaluje:
hospodaření za rok 2011
plán práce na rok 2012
rozpočet na rok 2012
delegáta na okresní shromáţdění 9. březen 2012 M.Kantorkovou a
M.Michuta
- organizace akce 130. výročí zaloţení SDH Vernířovice červenec
2012
-

VVH ukládá:
- výbor SDH rozpracovat plán práce do konečného měsíčního plánu
práce
- zúčastnit se VVH okrsku: Michut M, P.Flašar
- pokladník placení členských známek do konce března 2012
- všem členům SDH aktivní účast a výpomoc na akci k 130. výročí
zaloţení sboru
Vernířovice 28. 1. 2012
.........................................................

starosta SDH

....................................................................

velitel JSDHO

Zpráva o činnosti za rok 2011
Váţené sestry, bratři a hosté, pozvaní přítomní!
Dovoluji si Vás oslovit z prostor domova a nemoci. Je to pro mne
dosti těţké a sloţité napsat za letošní rok hodnotící zprávu, jednak to,
ţe vím, ţe s Vámi tuto zprávu nebudu konzultovat naostro a jednak
proto, ţe z pozice starostky obce to vidím jinak.
V roce 2011 jsme se výbor sešli celkem 15x s 86% účastí. Jedenkráte
jsme se sešli na Valné hromadě před soutěţí. Na výborových schůzích
se řešily obvyklé úkoly, a to – soutěţ, soutěţe, sběr ţeleza, MDD,
zásahové vozidlo a STK, opakovaně se řeší prodej AVIE, dořešil se
pronájem sýpky pro SDH , opakovaně se řeší prostory pro SDH a
JSDHO. Rovněţ se ve výboru SDH řešil nynější systém SDH –
starostka zustává (není střet zájmů), a pověřený člen výboru SDH Petr
Flašar bude sbor nyní zastupovat a řídit v činnostech s obcí
Vernířovice.
Pokud z Vás bude mít k tomuto systému nějaké výhrady prosím o
sdělení či vyjádření – výbor by námitku prověřil. Z pohledu činnosti
SDH za rok 2011 nebyla naše činnost aţ tolik plodná.
Z jara jsme se několikráte sešli k problému pronájmu sýpky a prostor
ke schůzování.
Pak jsme spolu s Výborem společenského ţivota při ZO Vernířovice
při naší soutěţi pomáhali s MDD, kde pro děti bylo zajištěno
občerstvení. Soutěţ proběhla za ne příliš vlídného počasí a s obtíţemi
s vodou. Rovněţ závěr soutěţe nebylo moţno pro déšť zcela dobře
zvládnout. Musím poděkovat za výpomoc klukům mladším
Olejníkovým, Zdeňku Flašarovi, Zděňkovi Kolenčíkovi, Michalu
Michutovi a Dušanu Svozilovi za výpomoc při celé organizaci.
Pak následovala účast na tradičním fotbalovém turnaji v Hosticích,
několik soutěţí, z nichţ asi nejlépe dopadla soutěţ v Ţárové 3. 9., kde
jsme skončili za Sobotínem na druhém místě.
V podzimní části jsme se sešli ke sběru ţeleza a jedenkráte jsme
uklízeli na sýpce.
Zásahové vozidlo je nyní provozuschopné, je po STK a pro letošní rok
2012 je poţádáno o dotaci na opravu barvy a laku.

V podzimní části roku ještě musím poděkovat P. Flašarovi za sběr
jablek a dodání do palírny, kde jsme si nechali pro naše občerstvení a
pro naše další akce a sponzory vypálit jablečnou slivovici Kalvaros.
Pro nás je nyní prvořadý úkol zajistit a eventuelně prodat Avii
autobus z dřívějších let. Snad bychom mohli dát inzerát do ANONCE
nebo na internet apod. Tento úkol je stálý pro P. Bartoně a poţádám
jménem jeho i svým budete - li moci navrhněte či najděme společně
nějaké řešení.
Na rok 2012 jsme připravili plán práce s širší škálou úkolů a také
s další rozšířenou činností, jenţe nás členů doma ve Vernířovicích
není mnoho a nelze vše stíhat ve dvou či třech osobách.
Pro nás je, ale nejdůleţitější být připraveni pro zásah k poţáru.
Rovněţ bych apelovala na další úkol, a to darování krve. Věřím, ţe ne
všichni jsou tohoto úkolu schopni, ale myslím, ţe to má nyní i své nyní
dvakráte ceněné daňové odpočty – pokud vím z našeho sboru daruje
krev Tom Michut jistě nám k tomu můţe v diskuzi něco říci více.
Velkou akcí příštího roku bude 130. Výročí zaloţení SDH, které
plánujeme na období července 7.7.
Budeme se snaţit o co nejlepší zajištění akce, ale nevíme ještě jak to
dopadne s finanční stránkou a zda se podaří zajistit všechny
plánované programy. O finanční podporu poţádáme obec
Vernířovice, Kraj Olomouc přes Unii neziskových organizací a
sponzory, které obešleme dopisem.
Případné návrhy a plány na celý program dne rovněţ výbor SDH
příjme i s moţností výpomoci.
Pro rok 2012 máme tedy úkolů dosti, bude na nás na všech, jak se
k práci postavíme a zda budeme ochotni vypomoci.
Přeji všem pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a pokud
alespoň trochu štěstí.

