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Zápis z výroční členské schůze SH ČMS - SDH Libice n/D konané od 17 hod. 

v pohostinství U Bambuchů – 10.12.2016 

Z pověření výboru SDH schůzi zahájil v 17:15 hodin starosta sboru p. Pavel Rutsch. Vzhledem k tomu, 

že bylo přítomno pouze 37 členů, bylo jednání o hodinu odloženo. 

V 18:20 hodin jednání zahájil starosta sboru, přivítal přítomné člen a hosty. Omluvil nepřítomného 

starostu městyse, kterému nebyla nedopatřením předána osobně pozvánka. Na opožděné telefonické 

pozvání v sobotu odpoledne již nereagoval. 

Dnešní VČS byla řádně a včas svolána pozvánkami, které byly většině předány osobně. Při této 

příležitosti byly rovněž vybrány členské příspěvky 100 Kč bez rozdílu věku. 

Přípravou dnešní VČS se na svém posledním zasedání zabýval výbor SDH. Hlavními úkoly bylo 

zhodnocení práce a celoroční činnosti sboru v uplynulém roce, příprava plánu činnosti SDH na rok 2017 

a další úkoly s přípravou dnešní VČS spojené. 

Dříve než seznámil přítomné s návrhem programu schůze, požádal členy aby povstáním a minutou 

ticha uctili památku zesnulého člena Ladislava Málka z Libické Lhotky. Poté starosta přednesl návrh 

programu dnešní VČS: 

1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení. 

2) Volba návrhové komise. 

3) Přečtení usnesení a plánu činnosti z minulé VVH. 

4) Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2016. Zpráva velitele o činnosti výjezdové jednotky. 

Zpráva vedoucích mládeže o činnosti MH. 

5) Zpráva revizora účtů SDH. 

6) Změna ve výboru – volba jednatele SDH. 

7) Návrh činnosti na rok 2017 a jeho schválení. 

8) Diskuse. 

9) Návrh na usnesení a jeho schválení. 

10) Závěr 

Poté byl přítomnými členy program schválen a ukončeno zahájení VČS. 

2) Za členy návrhové komise starosta navrhl: K. Sysr st., Vl. Mrva a J. Řípa – schváleno. Zapisovatelem 

určil jednatele sboru K. Sysra staršího.  

3) Jednatel přečetl usnesení z poslední VVH a seznam schválených úkolů SDH na rok 2016. K těmto 

dokumentům nebylo připomínek. 

4) Za výbor SDH přednesl zprávu o činnosti výboru v roce 2016 starosta sboru Pavel Rutsch: 

Stav členské základny: 
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Výbor SDH se během roku sešel celkem 7x. Výbor se schází především před plánovanými akcemi, nebo 

při důležitých rozhodnutích. Všem členům při této příležitosti poděkoval za odvedenou práci a 

odpovědnost, kterou se práci ve sboru věnují včetně účasti na schůzích. Ke svým zasedáním většinou 

využíval průjezd vedle PZ nebo salónek u Bambuchů. 

Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v r. 2016: 

- vybrat a odevzdat včas členské příspěvky a hlášení o činnosti na OSH. 
- podat daňové přiznání. 
- účast na konferenci představitelů. 
- účast na školení preventistů. 
- stanovení termínů soutěží a kulturních akcí. 
- požádání ÚM o bezplatný pronájem Pilnova statku – pouťová zábava. 
- zapojení do charitativní sbírky – výtěžek pro Kláru Uchytilovou z Bezděkova. 
- zajištění pálení čarodějnic včetně soutěží pro děti, cen a občerstvení. 
- schválení nákupu ponorného čerpadla a jeho využití. 
- příprava pořádání HB turné MH. 
- příprava pořádání Velké ceny ŽH. 
- rozhodnutí o čerpání dotace 43 tis. Kč pro MH, požádat o výjimku 20% na mzdy. 
- zaregistrovat se do registru sportovců. 
- zaregistrovat se na FÚ jako plátce srážkové daně. 
- dokončit transformaci sboru na občanský spolek s plnou právní subjektivitou. 
- zajištění družstva na okrskové soutěži. 
- účast MH na sbírce „Český den proti rakovině“ 
- zajištění výstavy historické techniky a dne otevřených dveří PZ k oslavám městyse. 
- převod osobního auta Suzuki, zajištění oprav. 
- zajištění účasti na akci „72 hodin“. 
- požádání o dotaci z MŠMT na činnost MH v roce 2017-2019. 
- příprava VČS. 

 

Brigádnická činnost: Hlavní brigádnická činnost byla během roku věnována údržbě plochy cvičiště 

v jarním období včetně úklidu okolí chaty a okolí nově zhotoveného druhého plata. Dále byla dořešena 

pomocí el. kalového čerpadla doprava vody do nádrže při cvičení. Na podzim byl proveden generální 

úklid PZ a mytí historické techniky před oslavami městyse. Během příprav jednotlivých sportovních 

soutěží jsme zajišťovali sečení trávního porostu. 

Sport a kultura 

Duben:  
- pálení čarodějnic – tradiční akce s jistou účastí veřejnosti, dobrá spolupráce se ZŠ, MŠ a 

Obecními lesy, ceny pro děti jsou financovány ze zisku z Mikuláše, problémy se zajištěním 
stánků s občerstvením. 

- sbírka pro Klárku – prodej buttonů – 11 870 Kč 
Květen 

- Český den proti rakovině – tradiční charitativní činnost, zajišťují MH, poděkování dětem i 
občanům, kteří přispěli na dobou věc – 5 227 Kč. 

- HB turné MH – největší soutěž okresního formátu, až 70 družstev, pořadatelsky náročná, jsme 
častým pořadatelem včetně letošního roku, hezké prostředí, vše na jednom place, dvě plata, 
poděkování dětem, trenérům, pořadatelům a obsluze ve stáncích. 
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Červen 
- Velká cena Železných hor – slušná účast, účastníci k nám rádi jezdí, letos 10.6., startovné 150 

Kč, lékařský dozor, účast 4 soutěžících družstev, naše ženy získaly 5. místo, muži 17. místo, 
jedná se o ziskovou soutěž, kterou je třeba udržet. 

Září 
- pouťová zábava – třetí v pořadí na Pilnově statku, příznivé počasí na parketě za poměrně slušné 

účasti asi 100 účastníků. 
- Den otevřených dveří PZ – výstava historické pož. techniky, kronik, fotoalb a praporů v rámci 

oslav 870 let od první písemné zmínky a 221 let od povýšení Libice na městys. Byl proveden 
úklid PZ včetně mytí podlahy. Ráno 17. září K. Sysr ml. a T. Málek umyl veškerou historickou 
techniku, která byla vystaveny před PZ. Výstava měla kladný ohlas. 

Říjen 
- 15. října se MH společně s rodiči zapojili do kampaně „72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde 

žijeme“. I letos odjelo 53 účastníků do lokality Chloumek kde čistili les. 
- Celoročně sbor zajišťuje předání dárkových balíčků v hodnotě cca 500 Kč členům – jubilantům 

a účast na posledním rozloučení členů včetně věnce. Plánování uspořádání maškarního 
průvodu po třech letech v únoru 2017 bylo odročeno z důvodu malého zájmu obyvatelstva. 

- Závěrem své zprávy poděkoval aktivním členům za činnost, podporu od obyvatel, za spolupráci 
se Základní a Mateřskou školou, hostinci u Bambuchů, HOPE – p. Řípa za ozvučení akcí, 
sponzorům za dresy, lékařskému dozoru a úřadu městyse za zlepšující se spolupráci včetně 
řešení soc. zázemí u rybníka. 

 

ZPRÁVA VELITELE VJ ZA R. 2016 

V tomto roce nebyly ve VJ změny v počtu členů, kterých je ustálen na 18 členech. Pravdou je však, že 

zásahy v dop. hodinách, kdy jsou všichni v práci jsou složité. Zaměstnavatelé dobrovolných hasičů 

z toho nic nemají. Tyto problémy se řeší již delší dobu bez výsledku. I přesto plníme požadavky HZS, 

lidé jezdí na odborné přípravy a mají snahu si dle potřeby přizpůsobit svůj volný čas a nyní již k samotné 

činnosti: 

- 19.1. se velitel zúčastnil velitelského dne v HB. 
- 12.3. proběhla na stanici v HB COP velitelů. O týden později tamtéž absolvovali svou odbornou 

přípravu strojníci. 
- 6.4. následoval zátěžový test NDT. 
- 30.4. VJ v počtu 9 lidí vyjížděli k požáru lesa mezi Malčí a Rušinovem. Šlo o zahoření hrabanky 

po pálení klestí. 
- 27.5. vyjížděli k požáru lesa v Chotěboři – Na Obolcích v místě za rybníkem Černík v dost 

nepřístupném místě. Naši doplňovali cisternové vozy HZS Chotěboř. 
- 8.7. vyjížděla k požáru do Horních Lhotek. Jednalo se o planý poplach, jednotka se po domluvě 

s velitelem zásahu vrátila zpět na základnu. 
- 11.7. byla jednotka povolána k požáru strniště naproti velkoskladu COOP v Chotěboři. 
- 13.9. jednotka zasahovala u samoty Zastráň, kde hořela u silnice suchá tráva. 
- 27.9. byla VJ povolána k požáru lokomotivy na nádraží v Chotěboři. 
- 6.11. byla jednotka povolána k požáru v Chotěboři – ulice Na Chmelnici. Jednotka na místě 

nezasahovala a vrátila se na základnu. 
Závěrem poděkoval těm, kteří se do jmenovaných zásahů zapojili, nebo je jinak podporovali. 
 

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH – H. KLEPETKOVÁ 
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V oddíle pracovalo minulý rok 42 dětí. Jedná se o děti, které se aktivně zapojují do činnosti a velmi nás 

těší, jejich přístup jak k tréninku, tak k soutěžím. V letošním roce MH svou činnost zpestřili mnohými 

„nehasičskými“ aktivitami. V březnu jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Chotěboř a podpořili jejich 

akci „Sportuj a pomáhej“. Využili jsme posilovnu, horolezeckou stěnu i tělocvičnu. Velmi nás zasáhla 

zpráva o onemocnění Klárky z Bezděkova. Rozhodli jsme se rychle a butony s nápisem Pomáhám Klárce 

pak zdobily mnohé návštěvníky čarodějnic. 

Vybráno bylo celkem 11 870 Kč. Za 14 dní nabízeli MH žluté kytičky měsíčníku lékařského v rámci 

Českého dne proti rakovině a občané byli opět vstřícní a naše SDH zaslalo na účet Ligy proti rakovině 

5 227 Kč. Starší děti si připravily v rámci programu čarodějnic i dvě hasičské disciplíny, rozdávaly za 

splnění fairtradové čokolády a lízátka. V srpnu 21 dětí strávilo 3 dny na soustředění, tentokráte 

v Uhelné Příbrami. První školní den vyrazilo 40 dětí z Libice vlakem do Jihlavy, ti mladší navštívili 

zábavní park Robinson, měli zdarma vstup. To byla odměna za vítězství v okresním kole hry Plamen. Ti 

starší pokračovali do Laser arény, kde si vychutnali laser game. Tento výlet se velmi líbil. Na začátku 

října MH v prostoru za kostelem sv. Jiljí rozvěsili na stromy výstavu upozorňující na náročnou výrobu 

bot v Bangladéši. 15.10. jsme se společně s rodiči zapojili do kampaně 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, 

kde žijeme. I letos se sešlo hodně účastníků. Celkem 53 jich odjelo z Libice do lokality Chloumek, kde 

čistili les. Výčtem uvedených akcí by se mohlo zdát, že se mladí vzdali hasičiny, ale to není pravda, ta 

je pro ně stěžejní. Přípravu začali výročkou v ZŠ Maleč, kde přespali z 28. na 29.1. Na obvodové kolo 

kry Plamen připravili 4 družstva, v každém bylo 9 dětí. V Malči tedy závodilo za Libici celkem 36 MH. 

Umístění bylo opět dobré, mladší i starší postoupili do okresního kola. Tady se rozhodně neztratili, 

starší byli 6. a mladší dokonce ve své kategorii zvítězili. To je veliký úspěch, vyhrát okresní kolo, když si 

uvědomíme, kolik družstev musíte porazit, abyste se mohli vůbec této úrovně zúčastnit a ještě zvítězit 

mezi těmi nejlepšími v okrese. HB turné bylo zahájeno v Libici. Naši se neztratili a medaile na krku 

zářily. Dařilo se i v Chotěboři, Bezděkově, Nové Vsi u Světlé, Kameni i Pohledu. Z každých závodů si naše 

družstva odvážela medaile. V kategorii mladších jsme byli 3., 5. a 14., v kategorii starších 4., 13. a 15. 

místo. Je třeba připomenout, že v každé kategorii bylo kolem 35 družstev. O dobré připravenosti svědčí 

i to, že z 35 startů jsme pouze dvakrát udělali takovou chybu, že jsme byli diskvalifikováni. HB turné 

jsme absolvovali se 6 družstvy, což je v okrese rarita. 1.10. jsme v Habrech se 6 družstvy, tedy 30 dětmi 

absolvovali závod požární všestrannosti. Na jaře ji doplní štafety a útok. Přípravu velmi usnadnilo 

vybudování přípojky vody do kádě. V závěru poděkovala všem rodičům za podporu a trpělivost, se 

kterou s námi absolvují závody, vozí na ně děti a zapojují se i do přípravy. Závěrem poděkovala 

fotbalovému klubu, na termínech soutěží vždy dohodnou předem a vychází si vstříc.  

5) Za revizní komisi přednesla zprávu její vedoucí Jana Pešková. 

Stav k 1.1.2016  Bankovní účet 131 882,76 Kč 
   Pokladna 39 906 Kč 
   Celkem  171 788,76 Kč 
 

Bankovní účet (r. 2016) Příjem Vydání 

Úroky 9,72  

Dotace OSH HB – přísp. Čl. - vráceno 4 595  

Příspěvek OSH HB – 20 Kč/dítě 960  

Od pojišťovny – provize HVP 340  

Přeplatek el. energie 345  
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Poplatky  147 

Zálohy na el. Energii (9x440 Kč)  3 960 

Zálohy na el. Energii nový cyklus  400 

Vedení účetnictví – r. 2015  3000 

Pojištění vozidla  994 

 6 249,72 8 501 

 

Pokladna – r. 2016 Příjem Vydání 

Členské příspěvky 13 616  

Pronájem chaty u rybníka 6 320  

Čarodějnice – stánky 17 750  

HB turné – stánky 43 988  

VCŽH – noční soutěž – stánky 41 824  

Startovné HB turné 6 500  

Startovné VCŽH – noční soutěž 5 850  

Pouťová zábava – stánek + vstup 28 100  

Dobrovolný příspěvek - p. Kelemen, čp. 40 1 000  

Zapůjčení stanu – oslavy městys 100  

Mikulášská nadílka 2 500  

Dotace OSH HB – přísp. na člena – vráceno  4 595 

Členské příspěvky  13 616 

Startovné  3 100 

Čarodějnice – zboží  13 474 

Pouťová zábava – zboží, hudba  16 500 

Přefakturace – el. Energie – pouťová  105 

VCŽH – zboží – noční soutěž  25 303 

HB turné – zboží  28 390 

Ceny HB turné + dětský den  2 888 

Medaile, poháry, ocenění  4 691 

Dárkové balíčky a věnce  5 382 

Benzin, mazivo, Propan-butan  2 662 

Materiál – přípr. plata  2 830 

Materiál – šroubky, sprej, hadic. spona  341 

Kronika, šanon, desky, doklady  576 

Náboje, diabolky  739 

Náplasti na popáleniny  300 

Savcový materiál FS-Red. 105/2,4m  1 198 

Hadice pro MH  4 207 

Přilby CAMP 10 ks + 11 ks + potisk  25 884 

Pásmo, hotdogovač  1 150 

Vycházkový stejnokroj  4 744 

Autobaterie  900 

El. čerpadlo + zahr. hadice  6 050 

Míče, míčky, pálky  815 

Občerstvení  2 583 

Poštovné  38 

Cestovné MH  3 192 

Oprava sport. pož. stříkačky  10 667 
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STK – Suzuki Jimny  1 320 

Oprava stanu  841 

Celkem 167 548 189 091 

 

Zůstatek k 30.11.2016 – BÚ  129 631,48 Kč 
Zůstatek k 6.12.2016 – pokladna 18 363 Kč 
Celkem     147 994,48 Kč 
 

Během této kontroly účetnictví SDH nebylo shledáno viditelných závad. Podvojné účetnictví je vedeno 

dodavatelsky za úhradu. 

6) Změna ve výboru – volba nového jednatele. 

Dosavadní jednatel K. Sysr st. žádal již v roce 2014 o uvolnění z funkce z důvodu stáří. Za nového 

jednatele výbor navrhuje zvolit p. Vladimíra Stehna, čp. 135, který dosud zajišťuje sestavování 

webových stránek SDH. Návrh nového jednatele byl všemi přítomnými schválen. 

7) Jednatel sboru seznámil přítomné s návrhem výboru: Hlavních úkolů SDH Libice n/D na r. 2017. 

a) zajistit výběr členských příspěvků. 

b) uspořádat se ZŠ, MŠ a Obecními lesy pálení čarodějnic. 

c) zúčastnit se okrskové soutěže dospělých. 

d) zapojit se do celoroční hry Plamen a HB turné MH. 

e) organizačně připravit noční soutěž dospělých – VC Železných hor 2.6.2017. 

f) uspořádat pouťovou taneční zábavu. 

Poté byl tento návrh schválen.  

8) DISKUSE 

- Vl. Mrva informoval přítomné o důvodu posunutí pořádání maškarního průvodu z důvodu 

malého zájmu veřejnosti. 

- P. Rutsch připomněl, že je k dispozici kronika sboru. V nejbližší době bude třeba zpracovat 

registr sportovců, výkaz zisku a ztrát, rozvahu ve zjednodušeném rozsahu a přehled o majetku 

a závazcích. Závěrem nás v letošním roce čeká výměna členských průkazů. 

9) Jednatel sboru a předseda NK přednesl návrh na usnesení z této VČS: 

VČS SCHVALUJE: 

- plán činnosti SDH Libice n/D na r. 2017 
- změnu jednatele 

VČS BERE NA VĚDOMÍ: 

- zprávu starosty SDH o činnosti v r. 2017 
- zprávu velitele o činnosti VJ 
- zprávu vedoucích MH 
- zprávu revizora účtů 
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VČS POVĚŘUJE: 

- výbor SDH rozpracováním jednotlivých úkolů vyplývajících z této VČS a zajistit jejich plnění. 
Tento návrh na usnesení byl schválen. 

10) Závěr schůze provedl starosta sboru p. P. Rutsch. Poděkoval z účast a pozornost a popřál do nového 

roku. Poté následovala večeře a volná zábava s hudbou HOPE.  

 

 

Zapsal jednatel sboru K. Sysr st. 


