
1. Výborová schůze 14.1.2017

Místo : klubovna

Začátek :10.00 hod.

Přítomni: Průža M., Jakovec R., Moravec R., Moravcová M., Jansová P.

Revizní komise: Kolísková  O.

Hosté: sl. Hrůzová Š.

1) p. Průža seznámil výbor s předáním funkcí, s povinnostmi jednotlivých členů výboru

- s postupem předání financí a finančních podkladů od p. Krejčího pí. Jansové

2) provedení hlášení o činnosti sboru za rok 2016 - zodpovídá p. Moravec

3) veškeré organizační věci ve výboru a změny týkající se živnostenského listu provede 

 p. Průža

4) hasičský ples 18.2.2017 – začátek 20 .00 hod

- hudba Sextetband

- pozvánky zajistí sl. Hrůzová

- zvaní na ples - p. Moravec, p. Jakovec, pí. Jansová, pí. Moravcová

- finance na tombolu ze sboru 3000,- Kč

- členská základna – dary dle vlastního uvážení

- vstupné 100,- Kč , tombola 10,- Kč

pro 5, proti 0

5) pí. Jansová informovala výbor o zaplacení příspěvků k 14.1.2017  - zatím zaplatilo 20 členů

6) návrh p. Moravce, aby členské příspěvky za děti byly zaplaceny sborem

- členský příspěvek za dítě činí 40,-

pro 5, proti 0

7) návrh p. Moravce na konání dětské pohárové soutěže dne 14.5.2017



pro 4, zdržel se 1

8) pí. Moravcová informovala o splnění brigád za rok 2016

- oslovení členů, kteří nemají brigády, k dodatečnému odpracování - zajistí p.Průža, 
p.Moravec

9) návrh p. Průži na finanční příspěvek pí. Hořejší za provoz při hasičské valné hromadě 
7.1.2017

pro 1, proti 4

10) výbor navrhl sl. Hrůzovou na správce webových stránek SDH a vedení ženského 
soutěžního družstva

pro 4, proti 1

11) výbor se dohodl o podání žádosti na Obecní úřad Křenovice na finanční příspěvek pro 
sbor ve výši 40.000,-

pro 4, zdržel se 1

12) 14.1.2017 se uskuteční výroční valná hromada v Podolí I.

- delegáti: Průža M., Moravec R.

13) 21.1.2017 se uskuteční výroční valná hromada v Jamném

- delegáti: pí. Moravcová M., sl. Hrůzová Š.

14) příští výborová schůze se bude konat 10.2.2017 od 18.00 v klubovně.

p. Průža schůzi ukončil v 11.30

Zapisovatelka: pí. Moravcová M.

Předsedající : p.Průža M.


