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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Litoměřice 
Sbor dobrovolných hasičů v Bohušovicích nad Ohří                          

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

 
 Věc :    ZÁPIS  

z jednání výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Bohušovocích  nad 
Obří, konané dne 9. ledna 2010 od 10.00 hodin v požární zbrojnici v Bohušovicích 
n.Ohří.  

 
  přítomni :  33 členů SDH 

hosté : p. Ivo Hýnl, starosta města a p. Josef Mikeš, starosta  OSH 
Litoměřice  

  omluveno :     7 členů SDH  
  počet členů SDH : 57, z toho 50 mužů a 7 žen  
 

PROGRAM :  1) Zahájení  
   2) Volba návrhové a volební komise 
   3) Zpráva starosty SDH 
   4) Zpráva velitele 
   5) Zpráva hospodáře a revizní a kontrolní komise 
   6) Volba nového výboru SDH 
   7) Diskuse 
   8) Návrh na usnesení 
   9) Závěr 

 
JEDNÁNÍ : 

 
K bodu 1) Jednání výroční valné hromady zahájil v zastoupení starosty SDH Libor Frank 

s přáním všeho nejlepšího v Novém roce  a hodně zdaru v činnosti ve prospěch 
spoluobčanů. Připomněl 135letou tradici SDH v obci, jenž posiluje přijetí šesti mladých 
lidí za členy sboru.                                      
Proti přednesenému pořadu jednání nebylo připomínek a byl přítomnými schválen. 
Součástí zahájení jednání bylo provedeno předání členských průkazů SH ČMS šesti 
novým členům SDH.  

 
K bodu 2) Do návrhové komise byli zvoleni pp. Martin Šulc st., Kamila Čvančarová a Jiří Štrobl. 

Do návrhové komise byli zvoleni pp. Libor Frank a Jiří Čvančara.                                     
Komise bezprostředně po zvolení zahájily svou činnost. 

 
K bodu 3)  Byla přednesena  zpráva starosty SDH. Pozitivně hodnotila dosavadní činnost                       

a bylo poděkováno odstupujícím funkcionářům. 
 Přijata bez připomínek. Je přílohou zápisu. 
 
K bodu 4) Zpráva velitele JSDHO p. Martina Šulce byla výčtem činnosti jednotky SDH obce.                                               

Je přílohou zápisu. 
 
K bodu 5)  Pan Roman Tvrdík přednesl zprávu o hospodaření s finančními prostředky u SDH. 

Správnost hospodaření byla potvrzena zprávou kontrolní a revizní rady, kterou 
přednesl pan Alexandr Makarevič. 

 Bylo konstatováno :  Zůstatek financí k 5.1.2009 52.991,00 
     Příjmy za rok 2009  18.655,00 
     Vydání v roce 2009  10.281,00 
     Zůstatek k 4.1.2010  61.365,00  
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K bodu 6) Pro volbu funkcionářů nového výboru SDH byla výborem připravena kandidátka, která 
byla rozdána všem přítomným členům SDH k jejich anonymnímu vyjádření a případně 
předložení pozměňujících návrhů. 

 Po navrácení kandidátky bylo komisí konstatováno, že byl nový výbor SDH zvolen 
s pouze jednou připomínkou a to na místo člena výboru p. Václava Čápa volit                       
p. Milana Rožce. 

 Funkce starosty SDH a velitele JSDHO byly voleny individuálně – navržení bez 
připomínek zvoleni.  

  Složení nového výboru SDH je následující : 
Starosta  Libor Frank 
Náměstek starosty Jiří Čvančara 
Velitel  Martin Šulc st. 
Zástupce velitele Jiří Čvančara 
Strojník Pavel Jonáš 
Ref. prevence Jiří Barcal  
Jednatel  Petr Kirchner 
Hospodář Roman Tvrdík 
Vzdělavatel Libor Frank 
Referentka žen Alena Havlová 
Referentka žen Jana Trávníčková 
Kronikář Libor Frank 
Referent MTZ Lukáš Benda 
Člen výboru  Václav Čáp 
Člen výboru Jaroslav Zuna 
Člen výboru František Trávníček 
Předseda KRR Alexandr Makarevič 
Člen KRR Kamila Čvančarová 
Člen KRR Jiří Štrobl 

  
 Za delegáty na shromáždění delegátů SDH byli zvoleni p. Libor Frank a p. Martin Šulc 

st. 
 
K bodu 7) V diskusi vystoupili pouze hosté  :                                                                                                    

- p. Ivo Hynl poděkoval za činnost SDH a pomoc Městskému úřadu při organizování 
kulturních akcí. Poděkoval a knihou ocenil činnost p. Jaroslava Zunu a p. Františka 
Trávníčka, v jejich dlouhodobě a dobře vykonávaných funkcích ve SDH, 

 
 - p. Josef Mikeš, starosta OSH ČMS v Litoměřicích pronesl zdravici a poděkování SDH 

za jeho činnost. Vyzvedl zejména přijetí nových a zejména mladých členů do SDH. 
 
 
K bodu 8) Návrhovou komisí byl předložen návrh na usnesení dnešního jednání. Bez připomínek 

schválen. Je přílohou zápisu. 
 
K bodu 9) Nově zvolený starosta SDH p. Libor Frank v závěru nastínil co bude ve své řídící 

činnosti ve SDH prosazovat a jak bude připraven Plán práce SDH na rok 2010. 
 Jelikož jednání výroční valné hromady SDH vyčerpalo plánovaný program, bylo 

jednání ukončeno poděkováním přítomným za hojnou účast a aktivní přístup k jednání. 
 
 
Zapsal : Frank 


