ZÁPIS
z výroční valné hromady SDH Lhota konané dne 3.12.2011
Místo konání: hasičská zbrojnice SDH Lhota – klubovna sboru
oo
Od: 19. hod.
Účast: 62,9 % - viz prezenční listina
1.) Zahájení
Výroční valnou hromadu SDH Lhota (dále jen „VH“) za r. 2011 zahájil starosta sboru p. ing. Miroslav Vozňák,
přivítal přítomné členy SDH, dále přivítal hosty např. za OHS České Budějovice p. Tůmu, delegáty za SDH
Kojákovice, Petrovice, Mladošovice a starostu Obce Mladošovice. Zároveň předložil návrh na program
jednání VH, který byl jednohlasně schválen.
2.) Zpráva o činnosti
Zprávu o činnosti sboru podal velitel sboru p. Miroslav Leština, kdy úvodem poděkoval všem členům, kteří se
podíleli v průběhu roku 2011 na zajišťování a na účasti v těchto akcích. Konkrétně se jednalo o tyto akce:
- 15.1. – hasičský ples v Mladošovicích,
- 29.1. – hasičský ples pořádaný SDH Petrovice konaný v Mladošovicích,
- 12.2. – schůze k zajištění srazu rodáků obce Lhota, který se naposledy konal před 42 lety,
- 12.3. – brigáda – dokončení venkovní kanalizace hasičské zbrojnice,
2.4. – schůze k organizačnímu zajištění srazu rodáků,
- 17.4. – požár balíků sena a hašení kontejneru na komunální odpad,
- 24.4. – návštěva SDH Stachy a hasičského muzea. Zároveň bylo rozhodnuto o účasti ve výběrovém
řízení na zakoupení mikrobusu W-transporter pro potřeby dopravy členů SDH a techniky na
hasičské akce – cena vozidla: 41.000,-Kč.
- 30.4. – hasičská soutěž Náplava v Českých Budějovicích, - dále to bylo též zdobení a stavba májky,
lampionový průvod (2. ročník, účast cca 80 lidí), - upálení čarodějnice,
- 21.5. – obvodová soutěž Šalmanovice – 4. místo (mladé družstvo),
- 28.5. – přivezeno zakoupené auto W-transporter (SDH Lhota zvítězilo ve výběrovém řízení). Zde
velitel zejména poděkoval p. Petru Nebáznivému za typ na koupi tohoto vozidla a dále
poděkoval p. ing. Františku Grosserovi za podíl na administrativním vyřízení převodu vozidla.
- 11.6. – schůze k průběhu a stavu zajištění srazu rodáků,
2.7. – hasičská soutěž v Petrovicích (účast i ženy),
- 23.7. – brigáda – úklid kaple, návsi a hasičárny,
- 30.7. – Sraz rodáků obce Lhota po 42 letech, poděkování všem na této dobře zorganizované akci,
bohužel celou akci doprovázela nepřízeň počasí.
6.8. – Dětský den (účast cca 65 dětí),
- 28.8. – návštěva kulturní akce v Mladošovicích pořádané na hřišti,
- 10.9. – rybářské závody (rybník „Leštinovák“) – účast 42 soutěžících + diváci,
- 16.11.– velitel ocenil příkladný skutek mladého hasiče Václava Pitry ml., který zachránil tonoucí se
kočku z polozamrzlého rybníka „Hubáčkovák“ ve 22.00 hod. Tento čin byl odměněn ze strany
starosty a velitele sboru udělením medaile „Za příkladnou práci“.
Dále velitel poděkoval p. Jiřímu Bláhovi za odvedenou práci na zakoupeném hasičském voze – úprava auta
k použití jako zásahového hasičského vozu. Závěrem svého vystoupení velitel popřál všem členům sboru do
nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v životě.
3.) Zpráva o hospodaření – účetnictví
O stavu financí na účtu SDH Lhota za r. 2011 informoval hospodář (pokladník) sboru p. Miroslav Plch st.:
 Zůstatek z r. 2010: 212.874,-Kč
 Příjem za r. 2011: 25.064,-Kč (např.: 8.000,-Kč - OÚ Mladošovice, 10.850,-Kč – setkání rodáků,atd.)
 Výdaje za r. 2011: 95.762,-Kč (např.: koupě auta 41.000,-Kč, oprava Tohatsu 7.438,-Kč atd.)
 Celkem zůstatek k 3.12.2011: 142.176,-Kč.
Kompletní seznam všech příjmových a výdajových položek za r. 2011 je uveden v „Pokladní knize“ SDH
Lhota vedené od r. 1928.
4.) Zpráva jednatele
Jednatel sboru p. Ladislav Hubáček podal informaci o své účasti na valné hromadě OSH okresu České
Budějovice konané 17.10.2011 v Borovanech. Např. se mění výše odvodu u členských příspěvků z 50,-Kč na
80,-Kč pro dospělé a na 40,-Kč u osob do 18 let – úhrada má být provedena do 30.1.2012; ■ nabídka
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Hasičské pojišťovny sborům a členům SDH na pojištění (povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu
atd.); ■ připomenutí zákazu pití alkoholu pro členy SDH jako účastníků soutěží; ■ nahlásit výročí sboru na
OSH České Budějovice do 20.2.2012.
5.) Zpráva velitele soutěžního družstva
Zprávu podal velitel soutěžního družstva p. Miroslav Plch ml. Kvalitní výsledek 3. místo (účast 20 sborů) se
podařilo získat v soutěži o sv. Floriána konané 30.4.2011 Náplava v Českých Budějovicích. Dále to byly účasti
v dalším průběhu roku na soutěžích: Šalmanovice (4. místo), Čížkrajice, Petrovice (115 let sboru), Kojákovice
(115 let sboru – 5.7.2011), 30.7.2011 Lhota – cvičení v rámci srazu rodáků (1. a 2. místo).
6.) Zpráva o stavu techniky
Za strojníky podal celkovou zprávu p. Fr. Rambousek ml.:
- PS-12 je funkční (odzkoušeno) – letos prakticky nepoužívána;
- TOHATSU – porucha vývěvy - po zakoupení součástky závada odstraněna – stav bez závad;
- PS-8 – funkční, byla použita na soutěže.
7.) Otázky členství a placení příspěvků
- od 1.1.2012 se stala řádnou členkou sboru pí Miluše Dědková – převzala od starosty sboru členský průkaz;
- od 1.1.2012 platný přestup do SDH Mladošovice: Jana Čejková a Michaela Čejková;
- dle „Stanov“ podán návrh na podmínečné vyloučení ze sboru pro členy: Jan Petrovič, Zbyněk Lejsek.
Důvodem je neplacení členských příspěvků a neplnění povinností účasti na schůzích SDH. Za výbor SDH
bude s nimi projednána podmínka na zaplacení členských příspěvků do 15.1.2012.
Placení členských příspěvků:
V souvislosti se zvýšením odvodu na 80,-Kč (viz výše, zpráva jednatele) z placených členských příspěvků pro
OSH České Budějovice byly projednány návrhy na výši nově placených členských příspěvků u SDH Lhota.
K tomuto tématu vystoupil p. Fr. Kadlec, uvedl, že od jeho působení došlo k postupnému nárůstu na 20, 30,
40 Kč atd., navrhl jednotnou částku 100 Kč/člen. Dále bylo zdůrazněno, že zisk nad odváděných 80 Kč
z členského příspěvku jde na činnost SDH Lhota. Z tohoto pohledu byl nadpoloviční většinou hlasů (25 hlasů
– 39 přítomno) přijat návrh na placení členských příspěvků pro r. 2012: 50 Kč/děti do 18 let, nevýděleční –
100 Kč/důchodci – 150 Kč/výdělečně činní. Pouze 6 hlasů měl návrh: 50 Kč/děti – 100 Kč/ostatní, který by
znamenal minimální příjem do pokladny SDH Lhota. Následně byla schválená výše členského příspěvku
vybírána pokladníkem sboru pro r. 2012.
8.) Diskuze
Úvodem tohoto bodu jednání VH byly přečteny děkovné dopisy za zorganizování „Srazu rodáků obce Lhota“,
jednalo se o dopisy pí Dagmar Dvořákové (Čejkové), Marie Baierové (Vondrátové) a Stanislavy Marešové
(Fenclové). Dopisy přítomným na žádost velitele přečetla pí Dědková. Tyto doručené dopisy tak podtrhují
kvalitní a dobrou práci při organizování této tak náročné akce, škoda jen, že nepřálo počasí.
- po tomto děkovném úvodu vystoupil delegát okresu p. Tůma, který poděkoval za činnost sboru
a úspěšnou účast na soutěžích, také připomenul činnost preventistů a kontrolu čištění komínů;
- starosta obce p. Leština potvrdil zajištění revizí komínů, kromě jiného probíhá akce oprava školy ve
Lhotě, dále se připravuje oprava kaple (r. 2012) s náklady cca 300 tis. Kč a plánuje se vybudování
vodovodu ve Lhotě;
- delegát za SDH Kojákovice poděkoval SDH Lhota za účast na jejich akcích, v plánu je námětové
cvičení;
- delegát za SDH Petrovice poděkoval SDH Lhota za účast na akci „Rodáci“ v Petrovicích, kde bylo
cvičení a bál. Popřál mnoho úspěchů a spolupráci i v budoucnosti.
- delegát za SDH Mladošovice – rovněž poděkoval za účast na jejich akcích a pozval na VH konanou
dne 10.12.2011;
- p. Rambousek Fr., ml. – informoval, že byl jako delegát na schůzi SDH v Kojákovicích, kde bylo mj.
domluveno společně s SDH Šalmanovice, že v termínu 8/2012 by se mohl uskutečnit sraz koňských
stříkaček.
9.) Závěr
Na závěr valné hromady vystoupil starosta sboru p. Ing. Vozňák, poděkoval členům sboru za jejich činnost
v roce 2011 a popřál úspěchy v nastávajícím roce 2012 a pozval přítomné k občerstvení a valnou hromadu
ukončil.
Ve Lhotě dne 3.12.2011
Zapsal: Ing. František Grosser v.r.
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