
Výborová schůze 31. 5. 2015

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

Nepřítomni/ omluveni: Prokop, zástupce revizní komise 

začátek: 19:00

Oslavy 120. výročí založení SDH Křenovice

1. Zajištění koní – koňská hasičská stříkačka

p. Hořejší – nezajistil

p. Moravec – Soběslav (do 1. 6. 2015)

p. Bartoš – Hvožďany ((do 1. 6. 2015)

2. Výstava -   Padlí a legionáři – 1. světová válka – Křenovice

zajišťuje p. Kolísková – sobota (4. 7), neděle (5. 7.) - hospoda U Tlapů

3. Občerstvení 

 pečivo + koláče – p. Špejla (sponzorský dar – p. Malý)

 zákusky – hasičky, ženy - dobrovolně

 řízky – návrhy:

◦ p. Moravec  - Bernartice – Sokolovna: 42Kč/kus – 300 ks => 12600 Kč (bez nákupu masa, s

dovozem)

◦ p. Hrůza – Zběšičky - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky – nutno dodat

maso a další suroviny, cena neupřesněna

◦ p. Průža a p. Krejčí – návrh oslovit Lidovku Milevsko – do týdne zjištění cen – cena vyšší

=> řízky objedná p. Moravec v Bernarticích (PRO: 8, PROTI: 0)

4. Vrak - vyprošťování

zajistí p. Bartoš

5. Dobrovolní hasiči

zajistí p. Moravec
6. Sponzoři 

fa. Mikrobusová doprava A-TRANS Písek, s.r.o. - osloví p. Moravec
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7. Tombola

dle návrhu z minulé schůze (PRO: 8, PROTI: 0)

8. Občerstvení - nápoje

5 x sud piva

limonáda – sponzorský dar (zajistí p. Moravec)

(PRO: 8, PROTI: 0)

9. Praporečníci

Návrh oslovit p. Sosnovce, zda by na Oslavách oficiálně nepředal prapor p. Špejlovi (zajistí p. Moravec

a p. Bartoš)

druhý praporečník zatím neosloven; návrh: p. Brčák, p. Sláma (osloví p. Hrůza)

(PRO: 8,PROTI: 0) 

10. Oficiální pozvání

Hejtman JčK, starostové okolních obcí,starostové Milevska a Písku (zajistí p. Bartoš)

(PRO: 8, PROTI: 0)

11. Dosavadní příjmy - plánováno

ZVVZ Milevsko – 2000Kč

ZD Bernartice – 6000Kč

Dotace – 20000Kč

Obec Křenovice -20000Kč

SDH Křenovice – 10000Kč

celkem: 58000Kč

12. Program 13:00 -18:00

 13:00 hudba

 13:30 nástup, uvítání

◦ předání vyznamenání – p. senátor Pavel Eybert, za profesionální hasiče p. Kamenský, dále

členové OSH Písek

 14:30 příjezd koňské hasičské stříkačky
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 15:00 tanec – ženy

 15:45 ukázka vyprošťování

 16:30 vystoupení MH SDH Křenovice (ukázka hasičské činnosti)

v pauzách hudba

(PRO: 8, PROTI: 0)

13. Finance

Předpokládané náklady

Vehicle CLUB BAND – 6000Kč

Johny band – 7000Kč

koně – 4000Kč

řízky – 13000Kč

OSA – 2000Kč

věnec – 1000Kč

občerstvení – 1000Kč

praporky – 10000Kč

uniformy – 2000Kč

reklama – 1000Kč

vyznamenání – 3000Kč

ostatní – 5000Kč

celkem – 55000Kč

(PRO:8. PROTI:0)

výše konta k dnešnímu datu

účet: 75000Kč

pokladna: 50000Kč

p.Krejčí byl vyzván, aby měl na další schůze SDH Křenovice připraven stav účtu a pokladní knihu

k nahlédnutí. Vše by mělo být vždy proúčtováno do 14 dnů.

(PRO: 8, PROTI: 0)
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vyplatí se z účtu

p. Hrůzovi bude proti čestnému prohlášení vyplaceno 1200Kč: 300Kč –  servis výčepního zařízení

300Kč  –  příspěvek  okrsku  <->

ukončení činnosti starosty OSH p. Nováka

600Kč  –  pečení  masa  –  Májové

oslavy

(PRO: 8, PROTI: 0)

zpětně od ledna 2015 zprostit členy starší 75 let členských příspěvků 

(PRO: 8, PROTI: 0)

na další výborovou schůzi SDH Křenovice přinese p. Krejčí seznam platících členů, kdo zatím poplatek

neuhradil, bude osloven

(PRO: 8, PROTI: 0) 

14. Dětská noční soutěž Křenovice

p. Moravec

 rozpočet zatím není vypracovaný

◦ návrh – obec platba pohárů (cca 4000Kč)

◦ další -  SDH Křenovice a sponzoři

 termín: 25. 7. 2015

=> k dořešení na další výborové schůzi

15. Termín další výborové schůze

 21. 6. 2015 od 19:00 hod.

(PRO: 8, PROTI: 0)

16. Usnesení

17. Závěr

Starosta SDH p. Hrůza 4. výborovou schůzi ve 21:17 ukončil.

Zapisovatel: Jakubcová, (Hrůzová)
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