
                              ZÁPIS 

                  z výroční valné hromady    

             konané dne 8.prosince 2007

Valné hromady se zúčastnili jako hosté: 
za Ú MČ Praha 13 p. Matýsek, za výkonný výbor MSH Praha p. Zloch,
dále zástupci SDH Řepy, Řeporyje, Třebonice a Zličín 
a 29 členů SDH Stodůlky dle presentační listiny.

Valnou hromadu zahájil Jan Koutek přivítáním hostů a členů sboru a všichni přítomní 
minutou ticha uctili památku zesnulých členů sboru.

Program valné hromady:

1. Návrh  programu  –  volba  komisí,  zprávy  o  činnosti  sboru,  velitele,  vedoucí 
mládeže,  o hospodaření,  členské příspěvky,  kontrolní  a revizní  rady,  ocenění  a 
poděkování členům sboru, diskuse, usnesení valné hromady.

2. Volba návrhové komise – navržení členové Suchomelová Dagmar a Marek Petr – 
o  návrhu bylo hlasováno a návrhová komise byla jednomyslně schválena.

3. Volba zapisovatele – navržen Kos Vladimír – o návrhu bylo hlasováno a 
zapisovatel byl jednomyslně schválen.

4. Volba ověřovatelů zápisu – navrženi členové Jabůrek Petr st. a Jasaň Marek – o 
návrhu hlasováno, ověřovatelé zápisu byli jednomyslně schváleni.

5. Zprávu o činnosti sboru za rok 2007 přednesl starosta sboru Koutek Vojtěch.

6. Zprávu velitele za rok 2007 přednesl velitel sboru Michl Roman. 

7. Zprávu o činnosti mládeže za rok 2007 přednesla vedoucí mládeže Michlová Eva.

8. Zprávu  o  hospodaření  za  rok  2007  přednesl  Kos  Vladimír.  V  pokladní  knize 
nebyly zjištěny žádné závady a zpráva byla bez připomínek schválena.

9. Plán práce a rozpočet na rok 2008, p
říspěvky na rok 2008 navrženy ve výši 200,- Kč pro pracující  a 50,-  Kč pro mládež, 
studující a důchodce – dáno hlasovat a návrh jednomyslně schválen.  

10. Zprávu kontrolní a revizní rady SDH přednesl Kos Vladimír.



11. Ocenění a poděkování členům sboru –        
p. Zloch předal poděkování za vzorné zabezpečení Memoriálu M.Habadové členům 
JSDH Jasaňovi, Parkosovi, Roubíčkovi a Vavřičkovi. Dále převzali stužky za 40 let 
práce u sboru Chmelová Božena a Škába Pavel, 30 let Funk Milan a Koutek Vojtěch, 
20 let JUDr. Havlůj Josef a Michl Roman, 10 let Jandejsek Pavel, Jandejsková Božena 
a Suchomelová Dagmara. Michlová Eva a Koutek Jan byli oceněni k 35. výročí Hry 
Plamen.   

   
12. Diskuse:

V diskusi vystoupil zástupce Úřadu městské části Praha 13 vedoucí krizového řízení pan 
Matýsek, za Výkonný výbor MSH pohovořil Jiří Zloch.  Dále vystoupili  zástupci SDH 
Řepy, Zličín, Třebonice a Řeporyje. 

13. Usnesení  valné  hromady  přednesl  Marek  Petr  –  bez  dalších  připomínek  dáno 
hlasovat a schváleno.

Na závěr popřál Koutek Jan všem do nového roku vše nejlepší a ukončil valnou hromadu. 

                                                                                             Zapsal: Kos Vladimír


