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Zápis z Výroční valné hromady SDH Světlá, 

konané dne 29. prosince 2021 od 18 hodin v KD Světlá. 
 

 

Přítomno bylo 24 dospělých (s právem hlasovat) a 6 žáků a dorostenců. Dále celkem 4 hosté -

zástupci OSH, SDH Cetkovice a jeden občan obce. 

Při příchodu a zapsání do prezenční listiny byly vybírány členské příspěvky ve výši 80 Kč 

dospělí členové, 50 Kč dorostenci, 20 Kč děti, za důchodce platí příspěvky sbor. 

 

1. Zahájení 

 Řídící schůze P. Palán zahájil schůzi v 18.15 hod a přednesl program schůze. Starosta sboru 

E. Dokoupil přivítal přítomné a konstatoval, že tato VVH byla dle Jednacího řádu SH ČMS řádně 

svolána prostřednictvím osobních pozvánek i náležitým zveřejněním v rámci obce. Byla držena 

minuta ticha za zemřelého hasiče J. Šumbery. 

 

2. Volba návrhové komise a zapisovatelů i ověřovatelů zápisu 

Z pléna byli za členy návrhové komise navrženi tito kandidáti: předseda P. Palán, členové 

P. Kaderka a J. Kaderka. Všichni navržení byli schváleni (21:0:3). 

Dále byl na funkci zapisovatele navržen a zvolen E. Dokoupil a na funkci ověřovatele navržen 

a schválen M. Cikánek (24:0:0). 

 

3. Zpráva o činnosti sboru 

Starosta sboru E. Dokoupil přečetl svou zprávu o činnosti SDH Světlá v roce 2020 a 2021 (viz 

příloha), neboť řádná valná hromada se v roce 2020 z důvodu vládních protikoronavirových 

opatření nekonala. 

 

4. Zpráva pokladníka 

Pokladník sboru M. Cikánek přednesl svou zprávu o hospodaření sboru (viz příloha). 

 

5. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH 

Předseda kontrolní a revizní rady Josef Hartl podal zprávu o kontrole hospodaření sboru 

a konstatoval, že je účetnictví vedeno řádně. 

 

6. Volba delegátů 

Následovala volba delegátů sboru na VVH okrsku Šebetov. Návrhová komise navrhla delegovat 

členy vedení sboru ve složení E. Dokoupil, J. Crha, M. Cikánek, L. Smékalová. S navrženými 

vyslovili přítomní členové SDH souhlas (24:0:0). 

Jako delegáti SDH na okresní shromáždění delegátů SDH okresu Blansko dne 26. 3. 2022 

v Cetkovicích byli příslušnou komisí navrženi starosta sboru E. Dokoupil a jako náhradník J. Crha. 

Oba navržení kandidáti byli schváleni (24:0:0). 

 

7. Návrh plánu činnosti na další rok 

Petr Palán přednesl plán činnosti na rok 2022. Tento plán činnosti byl následně bez připomínek 

schválen (24:0:0). 

 

8. Diskuze 

Starosta sboru informoval přítomné o akci Voda koňkó přes tře kraje, která se koná v Úsobrně. 

Dále informoval o zrušení tradičního lednového hasičského plesu kvůli koronavirovým opatřením. 

Poté se o slovo přihlásil starosta SDH Cetkovice M. Čapka a pozdravil tuto valnou hromadu. 

V následné diskuzi vystoupil J. Cikánek st. s návrhem, že by 6 členů sboru, kteří se účastnili 

pomoci s likvidací následků tornáda v obci Hrušky, měli být za tuto činnost oceněni. 
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9. Usnesení 

P. Palán přečetl návrh usnesení, který bylo následně bez připomínek odsouhlaseno (24:0:0). 

 

10. Závěr 

Starosta sboru poděkoval přítomným za účast na valné hromadě, popřál jim za sebe i jménem 

starosty OSH mnoho úspěchů v novém roce a ukončil v 18:50 hodin oficiální část schůze. 

Následovalo občerstvení a posezení. 

 

 

 

 

Zapsal: 30. prosince 2021   Eduard Dokoupil. 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:  


