
 

 

Z Á P I S 
z Valné hromady SDH Stanětice 

29. 1. 2022 ve Staněticích 
 

Program:  
1. Zahájení     Josef Hoffmann st.  

2. Zpráva velitele    Marek Veber 

3. Zpráva starosty    Pavel Volmut 

4. Zpráva o hospodaření    Tereza Adámková 

5. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje  Tereza Veberová 

6. Zpráva kronikářky    Hana Šimánková 

7. Zpráva kontrolní a revizní rady  Václav Červený 

8. Přehled činnosti mládeže   Josef Hoffmann ml., Aneta Královcová 

9. Předání vyznamenání    Marek Veber, Aneta Královcová 

10. Slib nových členů     

11. Diskuse  

12. Návrh starosty na činnost v r. 2022   Pavel Volmut 

13. Závěr      Josef Hoffmann st. 

Usnesení     Josef Hoffmann st. 

 

 

 

1. Zahájení – Ing. Josef Hoffman st. 
 

Přivítání hostů a přítomných opět po roční pauze 

 

a) akce do 20 osob: může se konat bez omezení 

• nesmí se účastnit nikdo, kdo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 

• ve vnitřních prostorách musí mít všichni účastníci ochranu dýchacích cest (nos, ústa) 

 

b) akce nad 20 osob: 

• nesmí se účastnit nikdo, kdo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 

• všichni účastníci musí splňovat minimálně jednu z těchto podmínek: 

1. dokončené očkování (minimálně 14 dní od poslední dávky) 

2. prodělání onemocnění Covid-19, od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní 

3. platný negativní PCR test, platnost testu je 72 hodin 

• ve vnitřních prostorách musí mít všichni účastníci ochranu dýchacích cest (nos, ústa) 

 

 

Občerstvení od pana Kámena u příležitosti jeho devadesátin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Zpráva velitele SDH Stanětice – Marek Veber 
1.2.2020  Degustace vín z Moravy 

22.2.2020  Masopust 

12.4.2020  Velikonoční výšlap Zrušeno 

30.4.2020  Májka Zrušeno 

18.7.2020  Pouťové posezení 

5.9.2020  Zájezd do Churpfalzparku 

17.10.2020  Výlov rybníka 

29.11.2020  Rozsvícení vánočního stromku Zrušeno 

13.2.2021  Masopust - zrušeno 

26.6.2021  Zájezd do Churpfalzparku 

16.10.2021  72 hodin 

28.11.2021  Rozsvícení vánočního stromku 

 

4. Zpráva starosty SDH Stanětice  -  Pavel Volmut 
 (pracovní a zásahové akce) 

Celkem jsme 2020 a 2021 měli 20 akcí 

Členská základna celkem - 56 členů 

Členská základna:  Muži  23 

Děti  9 

                               Ženy  15 

                               Čestných členů  9 

Zásahová jednotka:  velitel jednotky: Pavel Volmut 

velitelé družstva: Martin Červený, Ing. Petr Němeček 

                                strojník: Václav Šimánek ml, Marek Veber 

člen: Daniel Kněz, Miroslav Adámek, Ing. Arch. Josef Hoffmann, Miroslav 

Kopecký, Libor Kněz 

 

Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:  

Nejmladší člen Lucie Oulíková 11 let 

Nejstarší člen Václav Kámen 90 let 

Ukončení členství: Vrchotovi 

Noví členové: nikdo  

Z dětí letos přechází do družstva mužů Adrián Hrbáček a Tomáš Kopecký 

Kulatiny v roce 2020 oslavili: Josef Váchal ml., Martin Červený, Miroslav Kopecký a Jitka 

Němečková 

Kulatiny v roce 2021 oslavili: Josef Hoffmann ml., Petr Němeček, Pavel Volmut, Rudolf Fuchs, 

Yvona Váchalová, Josef Veber, Václav Selner, Václav Kámen 

 

 

8.2.2020  Pracovní schůze hasičů 

21.3.2020  Čištění koupaliště - zrušeno 

7.4.2020  Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu Zrušeno 

12.-14.4.2020  Desinfekce obce 

30.5.2020  Okrsková hasičská soutěž ve Staněticích 140 let - zrušeno 

13.6.2020  Čištění koupaliště 

7.8.2020  Pracovní schůze hasičů 

4.10.2020  Prověřovací cvičení hasičů Zrušeno 

9.10.2020  Pracovní schůze hasičů - Zrušeno 

18.10.2020  Kontrola zazimování techniky 

1.11.2020  Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

27.3.2021  Čištění koupaliště 



 

 

28.3.2021  Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

19.9.2021  Prověřovací cvičení hasičů Bořice 

5.10.2021  Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

16.10.2021  Úklid hasičárny 

17.10.2021  Kontrola zazimování hasičské techniky 

 

Celoročně probíhalo 

Sečení trávy a odstraňování náletů: 

U májky    319 m2 

Náves     142 m2 

U hasičské zbrojnice   254 m2 

Koupaliště  3082 m2 

U obecního domku   517 m2 

U krámu    232 m2 

U kostela    496 m2 

U školy    355 m2 

Cca 5000 m2 travnaté plochy. 

 

Opravy a údržba: 

Hasičská zbrojnice včetně stříkačky a hasičského materiálu 

Koupaliště 

Kurt 

Klubovna v obecním domku 

Víceúčelové společenské zařízení 

Rybník 

Půjčování hasičských stanů – letos 11x 

Vyneslo nám to 3000,- 

Občerstvení na akcích (Výročka, občerstvení u stromečku, webové stránky, dárkové balíky, ) 

Sanitace, O2TV – náklady 5430,-  

 

 

5. Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2021  -  Tereza Adámková 
 

Počátek roku:  

účet      376,- Kč 

kasa  22526,- Kč 

 

Konec roku: 

účet    4540,- Kč 

kasa  26644,- Kč 

 

Členské příspěvky  

vybráno  3700,- Kč 

odvedeno  2150,- Kč (rozdíl tvoří příspěvky čestných členů) 

 

Příspěvky na rok 2022: muži  100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč 

 

 

 

 

 



 

 

6. Zpráva o stavu výzbroje a výstroje – Tereza Oulíková 
 

Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována. 

Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 17.10.2021 

Bez závad 

Kniha návštěv je řádně vedena 

 

Nově byly pořízeny z peněz obce:  

5 hadic C, 2 lana 

 

Z našich peněz:  

Nová uniforma pro Marka Vebera 

Platíme si O2TV, sanitace pípy 

Dále jsme měli výdaje na různá občerstvení na výročku, občerstvení u stromečku, webové stránky, 

dárkové balíky, sanitaci, O2TV 

Výdaje byly v roce 2021 cca za 5430,- Kč 

 

 

 

7. Zpráva kronikářky – Hana Šimánková 

 
Kronika je zde k dispozici  

 

Zapisuji všechny akce, které se během roku udály, bylo jich velmi málo 

 

Můžete mi nosit fotografie z akcí. 

 

 
 

8. Zpráva kontrolní a revizní rady – Václav Červený 
 

Kontrolní a revizní rada provedla dne 30.12.2021 kontrolu a revizi pokladny. 

Stav pokladny 4540,- Kč a stav účtu 26644,- Kč při provedené fyzické kontrole dne 30.12.2021 

odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku. 

Čerpání rozpočtu sboru v roce 2020 s 2021 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, 

tak i výdajové. 

Členské příspěvky v částce 2150,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení. 

Stejně tak bylo splněno usnesení výroční valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů. 

V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

9. Přehled činnosti mládeže – Josef Hoffmann ml. 
Příliš akcí se nepořádalo 

12.09.2020 Holýšov 

28.09.2020 Chodská Lhota 

Nové vybavení – dresy, helmy, vzduchovky 

Účast na akci 72 hodin 

PO očima dětí 2020 – 2 x 1. místo na okrese 

   1 x 2. místo na kraji 

  2021 – 2 místo na okrese 

 

 

 

10. Předání vyznamenání: 
Medaile za věrnost 10 let - Tomáš Kopecký, Tereza Adámková  

Stužka za věrnost 20 let - Adámek Miroslav, Šimánek Václav, Váchal Josef  

Stužka za věrnost 30 let - Mařík Petr, Váchal Josef st. 

Stužka za věrnost 40 let - Červený Václav, Hoffmann Josef Ing., Odvody Václav 

Čestné uznání OSH - Hana Hoffmannová 

Medaile za příkladnou práci - Hoffmann Josef Ing. arch., Volmut Pavel 

 

Záslužná medaile Českého hasičstva – Václav Kámen, Václav Blahník 

 

Čestný funkcionář - starosta - Šimánek Václav st. 

 

 

 

13. Diskuse: 
pí. Šimánková 

Bude se opravovat hasičárna? 

 

p. Volmut 

v budoucích letech 

 

p. Kámen 

Dožil jsem se 90 v let v takové zdraví, společně to oslavíme.  

Jsem rád, že předáváme práci ve sboru právě vám, dobře pokračujete ve šlépějích našich předků 

V budoucnu se o rozvoj obce zasloužili zejména p. Svoboda a p. Blahník 

Vedete to dobře, vážím si toho, jsem rád, že začínáte už od dětí 

Vážím si lidí, kteří  to dělají v osobním volnu 

Děkuji také našim zastupitelům za zřízení vodovodu 

Děkuji moc i za medaili, přeji vám všem zdraví a štěstí 

 

p. Šimánek st. 

Děkuji za medaili, jsem činný – nečinný 

Doba je díky Covidu špatná, snad to bude lepší 

Jsem rád, že sbor funguje aktivně i přes tuto situaci 

 

 

 

 

 



 

 

p. Hoffmann st. 

Děkuji rodičům a mladým hasičům 

Děkuji všem, kteří se věnují mladým hasičů 

Do rybníka jsme nasadili 300 kapříků K1, 10 – 20 velikosti 40 – 50 cm, mám obavu, že to vybrala 

vydra 

 

pí. Hoffmannová 

Divadlo – oslovila jsem celou vesnici – většina má objednané nebo i koupené lístky 

Divadlo určitě zaplatíme, nejspíš i vyděláme 

Před divadlem uděláme pracovní schůzi 

 

 

Pí. Královcová 

Já a Terka Veberová cvičíme za SDH Strýčkovice – vyhráli jsme 1 místo v soutěži „o pohár Hořiny“ 

Od strýčkovických chvála, že máme výbornou strojnici 

 

 

14. Návrh starosty na činnost 2022  -  Pavel Volmut 
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu 

- organizace masopustu  

- stavění májky 

- organizace Dětského dne 

- příprava a organizace pouťové zábavy a dalších kulturních a sportovních akcí 

- případně zakončení prázdnin 

- dle možností organizace 1-2 zájezdů 

- půjčování stanu 

- údržba víceúčelového zařízení, výzbroje a výstroje 

- příspěvky na rok 2022: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč děti – platí OÚ 

Zahořany  

 

Hlasování – Pro:  jednohlasně Proti:  0 Zdrželi se:  0 

 

 

 

15. Závěr – Josef Hoffmann st. 
Považuji schůzi za ukončenou 

Následovat bude občerstvení od Martina Červeného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Zapsal: Pavel Volmut       Ve Staněticích dne 29.1.2022 



 

 

Usnesení valné hromady SDH Stanětice 
 

   Konané 29. 1. 2022 ve Staněticích 

 

    Valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za 

rok 2020 a 2021, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, zprávy 

kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2022, diskusi a 

připomínkách přijímá následující opatření: 

 

 

  BERE NA VĚDOMÍ 
 

1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2020 a 2021 

2) Zprávu o stavu výzbroje a výstroje 

3) Zprávu kronikářky 

4) Zprávu kontrolní a revizní rady 

 

 

  SCHVALUJE: 
 

1) Plán činnosti na rok 2022 

2) Členské příspěvky na rok 2022 

 

 

   UKLÁDÁ: 
a) výboru SDH 

   1) Zabezpečit činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou 

hromadou. 

    2)Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a námětů  

    3)Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromáždění OSH 

b) všem členům SDH 

   1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů v plánu činnosti na rok 2022 

   2) I nadále podporovat práci výboru SDH  

c) zásahové jednotce 

   1) mít platné zdravotní prohlídky 

   2) účastnit se školení 

 

 

 

 

 

 

 




