
VALNÁ HROMADA SDH DOBRONICE 
2012 

 
Datum:   15.12.2012 
Čas:  19:00 
Místo:   Místní pohostinství 
 
1. Přivítání a seznámení s programem      P. Codl 
 
2. Správa velitele         J. Menšík 
Účast na soutěžích: 
Kozmice 
Dolní Hořice 
Horusice – pozvání od p. Jedličky 
 
 
SDH pořádalo v roce 2012: 

• Pouťovou zábavu 
• Den dětí 
• Zabijačku a vepřové hody 
• Silvestr 
• Maškarní 
• Pálení čarodějnic 
• Velikonoční pomlázka 
 

V roce 2012 proběhlo několik brigád: 
• sběr starého železa 
• brigáda na dřevo 
• brigáda na obecní údržbu zeleně 
• natření fasády 
• sběr kamene  

 
Proběhla kompletní rekonstrukce interiéru zasedací místnosti, sálu a chodby: 

• oškrabání malby 
• komplet nový rozvod elektrického vedení 
• instalace odvětrání (vzduchotechnika) 
• nové obklady stěn 
• nové police a skříně 

Rekonstrukce trvala 47 dní. Zásadní měrou se na rekonstrukci podíleli p. Tomáš Menšík a ing. Jan Šmejkal, 
každý odpracoval 188 hodin. Jménem SDH Dobronice jim bylo starostu p. Petrem Codle veřejně 
poděkováno. 
  
3. Revizní komise         M. Moravec 

• Byla přednesena zpráva revizní a kontrolní komise. Komisí nebyla shledána žádná pochybení. 
Kontrola proběhla 5.9.2012. 

 
 
4. Správa hospodáře         J. Hájek 

• Zůstatek na konci roku 2012 je 19.273,- Kč 
 
 
5. Správa rybářského spolku        L. Codl 

• V roce 2012 proběhly dvě brigády – sečení trávy a zpevnění hráze rybníka Vobůrek. 
• Výlov byl 3.11.2012 
• Celkem utrženo za ryby:  19.025,- Kč 
• Zůstatek v pokladně na konci roku 2012: 47.505,- Kč 



• Byli odsouhlaseni dva nový pomocníci rybářského spolku: J. Menšík ml. a P.Komárek ml. 

 
6. Plánované činnosti v roce 2013       P. Codl 

• Výlov rybníka 
• Pečení selete 
• Oprava hasičské stříkačky 
• Dvě taneční zábavy 
• Čarodějnice 
• Cyklo akce 
• Oprava pomníku a okolí 
• Vepřové hody 
• Silvestr 

 
7. Přijetí nových členů        P. Codl 

• J. Komárek 
• M. Šonková 

 
Přijaty jednohlasně 
 
8. Informace od velitele okrsku J. Pistulky 

• 17.1.2013 Valná hromada 
• Zaplacení příspěvků do 15.2.2013 
• Výměna rozhlasu za bezdrátový 
• Výměna veřejného osvětlení v obci 
• Probíhala diskuze ohledně rozpočtu 
• Zhodnocení dětské činnosti 
• Při použití místní pergoly a sálu si musí každí dodat vlastní dřevo. 
• Možnost zakoupení kalendáře Dobronic pro rok 2013 u G. Codlové.  

 
 
9. Ukončení schůze starostou SDH Dobronice p. Petrem Codlem ve 22:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účast 32 členů SDH Dobronice. 
 

Zapsala v Dobronicích u Chýnova dne 15.12.2012 Stanislava Rakušanová (Jaroslav Hájek) 


