
Výborová schůze 21. 2. 2015

Přítomni: Hrůza, Hrůzová, Jakubcová, Moravec, Moravcová, Polodna, Prokop, Průža, 

Hořejší (revizní komise); Bartoš 

Omluven: Krejčí

začátek: 20:00

1. Zápisy z výborových schůzí SDH Křenovice

Zápisy z jednotlivých schůzí budou vyvěšovány na vývěsce u hasičské zbrojnice a na webových

stránkách www. hasici-krenovice.websnadno.cz => Jakubcová, Hrůzová

2. Ples SDH Křenovice

 Květiny ↔ MDŽ: 30 kusů, zajistí Grulichovi

 Tombola:  z finančních zdrojů sboru: 2 000Kč

žádost – OÚ: 1 000Kč

členská základna – dary dle vlastního uvážení

oslovení sponzorů až na Oslavy výročí

 Příprava sálu, tomboly: odpoledne před plesem

 Úklid sálu: neděle 8. 3. 2015

3. 1. máj

SDH jako hlavní pořadatel → podání žádosti o příspěvek na interní akce na OÚ; hudbu a TOI TOI

bude i nadále financovat OÚ.

Výše žádosti: 5 000Kč – 10 000Kč; 9 pro, 0 proti

4. Koncese na prodej alkoholu

Starosta SDH informoval přítomné, že p. Krejčí v současné době vyřizuje žádost SDH o možnost

prodeje alkoholických nápojů.
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5. Dětská pohárová soutěž

Žádost p. Moravce o příspěvek ve výši 3 000Kč na organizaci pohárové soutěže; 9 pro, 0 proti

Vedoucí  dětí  p.  Moravec informoval  o  předpokládaných hlavních sponzorech:  A-TRANS Písek

s.r.o,  V.  Charypar,  R.  Charypar;  dále  informoval  o  celkových  nákladech  na  pořádání  pohárové

soutěže v loňském roce: 15 000Kč.

Diskuze ohledně organizace dětské pohárové soutěže.

6. Oslavy 120. výročí vzniku SDH Křenovice (4. 7. 2015)

 Vyznamenání: členové výboru předloží na další schůzi své návrhy

 Sponzoři: oslovování, peněžní i hmotné dary

 Hudba:  z  provozních  důvodů  odvolána  hudební  kapela  PATROLA  ŠLAPETO;

p. Moravec osloví jinou kapelu, případně budě dořešeno na další schůzi.

 Občerstvení:  sladké pečivo na stoly – svépomocí (ženy)

hlavní jídlo: cca 500 porcí; oslovení sponzorů, zjištění cen masa – řeznictví

v okolí

pečivo: p. Špejla

 Návrh  sl.  Hrůzové:  oslovení  dalších  Křenovic  v  ČR  ↔  účast  na  Oslavách  120.  výročí

založení SDH Křenovice

7. Brigády

Brigádní  referentka  pí.  Moravcová  vytvoří  nový  seznam  členy  sboru

odpracovaných/neodpracovaných  brigád,  který  bude  platný  od  letošního  roku.  Na  návrh  pí.

Jakubcové  se  budou  všechny  brigády  pro  kontrolu  projednávat  postupně  na  jednotlivých

výborových schůzích. 

 Návrh  p.  Průži:  vytvoření  seznamu  a  plánu  termínu  brigád  alespoň  na  3  měsíce

dopředu; není vždy možné

 Návrh  p.  Průži:  stanovení  zástupce  z  OÚ,  který  bude  koordinovat  organizaci  a

proplácení brigád; nedořešeno

 Návrh p.  Moravce:  dělení  financí  z  brigád na  3 díly  (muži,  ženy,  děti)  dle  počtu

přítomných zástupců; odloženo k projednání v přítomnosti pokladníka p. Krejčího
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 Návrh: odměna za nejvíce odpracovaných brigádnických hodin; 9 pro, 0 proti

◦ 1. brigáda: 22. 2. 2015 - oplocenka, sraz u Lazny (p. Prokop)

◦ 2. brigáda: 28. 2. 2015 – úklid v lese, 7:45 sraz pod přístřeškem (p. Moravec)

◦ 3. brigáda: ???????? - úklid čerstvého chvojí (info. během týdne upřesní p. Bartoš)

8. Finance

Každé 3 měsíce provede revizní komise kontrolu pokladní knihy a stavu bankovního účtu SDH

Křenovice. (březen/duben 2015)

9. Usnesení

10. Závěr

Starosta SDH p. Hrůza 1. výborovou schůzi ve 23:53 ukončil.

Zapisovatel: Pavla Jakubcová (Šárka Hrůzová)
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