
2. výborová schůze 10. 2. 2017

Místo: klubovna

Začátek: 18.15 hod

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

Revizní komise: Kolísková Olga - pro nemoc omluvena

1) Zhodnocení splnění úkolů z 1. výborové schůze konané dne 14. 1. 2017.

a) pí. Jansová informovala o předání finančních podkladů a finančních prostředků od p. Krejčího

- stav financí v pokladně byl při předání 36.000,- Kč, což není v souladu s uvedenými údaji, které byly 
předneseny na Výroční valné hromadě dne 7. 1. 2017

údaje z valné hromady 7. 1. 2017 :

finance na účtu k 31.12.2016 - 62. 813 Kč

finance v pokladně k 31.12.2016 - 43. 380,- Kč

celkem finanční prostředky k 31.12.2016 - 106. 193,- Kč

údaje při převzetí finančních prostředků:

finance na účtu k 31.12.2016 - 62. 813 Kč

finance v pokladně k 31.12.2016 - 36.000,-

celkem finanční prostředky k 31.12.2016  - 98. 813,-

 rozdíl činí : - 7.380,- Kč

 ing. Krejčí tento rozpor vysvětlil tím, že byla nesprávně zaúčtována dotace od ZD Bernartice.

b) hlášení o činnosti sboru- p. Moravec - splněno

c) veškeré záležitosti s volbou nového výboru a změnou údajů našeho sboru do spolkového rejstříku - p. 
Průža – splněno (vlastní zapsání nových údajů bude trvat min. 1 měsíc)

2) pí. Jansová informovala, že k 10. 2. 2017 zaplatilo členské příspěvky 43 členů, nezaplatilo 19 členů

- výbor se dohodl o kontaktování jednotlivých členů, kteří ještě nezaplatili

- dále byla prodloužena lhůta na zaplacení členských příspěvků do 19. 2. 2017 – tato lhůta je konečná 
z důvodu včasného zaslání příspěvků okresnímu sdružení v Písku

3) p. Moravec potvrdil konání dětské pohárové soutěže v Křenovicích dne 14. 5. 2017 od 13.00 hod.

4) p. Jakovec byl navržen na funkci brigádního referenta - pro 4, proti 0, zdržel se 1.



5) p. Průža odešle oficiální žádost na OÚ Křenovice ohledně možností čerpání finančních prostředků pro 
činnost našeho SDH ( starosta OÚ p.Bartoš byl pozván na výborovou schůzi – z pracovních důvodů se 
omluvil).

6) Starosta OÚ Křenovice p.Bartoš přislíbil  ústně finanční podporu na hasičský ples v hodnotě 2000,- Kč.

7) p. Průža poděkoval členům za účast při zvaní na ples (pí. Jansová, pí. Moravcová, p. Špejla Josef a p. Janda).
Dále navrhl, aby se v příštích letech nosily na zvaní hasičské uniformy. O návrhu nebylo hlasováno – ne každý 
člen má uniformu.

8) Na výborové schůzi byly projednány organizační záležitosti s konáním hasičského plesu.

9) Pochvala náměstka p. Jakovce za úklid hasičské zbrojnice - p. Janda, p. Bárta a p. Moravec 

10) Další výborová schůze se uskuteční 3. 3. 2017 od 18.00 hod. v klubovně.

Schůzi ukončil p. Průža ve 21.25

Zapisovatelka: Michaela Moravcová

Předsedající: Milan Průža


