
Výborová schůze 27. 5. 2016

Přítomni: Hrůza, Hrůzová, Moravcová, Moravec, Polodna, Prokop (19:10 – 21:15) Průža; Hořejší

(revizní komise)

Bartoš, 

Nepřítomni/ omluveni: Jakubcová, Krejčí

začátek: 19:00

1. Připomenutí a hodnocení stěžejních bodů z minulé schůze Výboru SDH Křenovice

 nákup helem pro soutěžní družstva  - koupeno za 8190Kč → levnější než předpoklad

 nákup kalhot pro soutěžní družstvo žen – kalhoty jsou objednané

 vývěska – p. Bartoš nezařídil – uloženo do příště

 poděkování  za  organizaci  a  účast  na  Čarodějnicích,  1.  máji,  okrskové  soutěži,  dětské

pohárové soutěži

2. Zajištění catteringu na 7  . K  ŘENOVICKÉ JÍZDĚ 

• nutno zajistit lavice – p. Bartoš požádá OÚ Bernartice

• nahlásit akci na celní správě – p. Hrůza

• zajištění příslušenství, občerstvení.... → podrobněji bude projednáno na další schůzi

• členové Výboru SDH Křenovice se pokusí zajistit co nejvíce členů, kteří se budou na akci

podílet (nutnost zdravotního průkazu)

• elektřina – kabely + centrála – zajistí p. Polodna

3. Brigády

• členové mají povinnost za rok odpracovat 4 brigádní hodiny (počet odpracovaných hodin k

nahlédnutí u pí Moravcové)

• poděkování za odpracované brigády

• prozatímní vyúčtování brigád s OÚ Křenovic

1



4. Nákup vozu

• OÚ Křenovice zakoupilo 9místné vozidlo, které bude moci využívat i SDH Křenovice

5. Žádost starosty obce

• p. Bartoš oslovil hasičky, zda by nezorganizovaly akci ke Dni dětí – přislíbeno → Sousedské

posezení spojené s oslavou Dne dětí

6. Žádost p. Moravce

• p. Moravec požádal  Výbor SDH Křenovice o částku 1000Kč na praní  dresů soutěžních

družstev mužů a dětí (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELA SE: 1 (sl. Hrůzová) )

7. Žádost sl. Hrůzové

• sl. Hrůzová  požádal Výbor SDH Křenovice o přiznání 1 brigádnické hodiny všem členkám

SDH Křenovice,  které pekly odměny na dětskou pohárovou soutěž (PRO: 5, PROTI: 0,

ZDRŽEL SE: 1 (p. Moravec) )

8. Termín příští schůze Výboru SDH Křenovice

• 24. 6. 2016 od 19:00 hod. ((PRO: 6, PROTI: 0)

9. Usnesení

10. Závěr

Starosta SDH p. Hrůza 3. výborovou schůzi ve 23:00 ukončil.

Zapisovatelka: Hrůzová 
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