
Výroční valná hromada 16. 1. 2016

přítomní: 53 členů, 13 hostů 

1) Zahájení – návrh programu -  p. Hrůza – 53 pro, 0 proti

p. Hrůza přivítal člena výkonného výboru OSH Písek p. Nováka

2) informace o rezignaci velitele p. Ludvíka Prokopa a následném zvolení nového velitele p. Romana

Moravce

3) předání šerpy novému praporečníkovi

4) informace o stuhách na prapor, které se našly u Hořejších

5) informace o kronice SDH Křenovice

6) předání narozeninového daru p. Sosnovcovi

7) předání narozeninového daru p. Sosnovcovi – OÚ

8) Zpráva jednatelky– p. Prokop ↔ nepřítomnost pí Jakubcové

9) Zpráva velitele – p. Prokop – důvody rezignace, poděkování

10) Zpráva nově zvoleného velitele  - p. Moravec

11) Zpráva velitelky – sl Hrůzová

12) Zpráva vedoucího MH SDH Křenovice – p. Moravec

13) Zpráva pokladníka - p. Krejčí. K nahlédnutí předloženy  příjmy a výdaje za rok 2015.

14) Zpráva brigádní referentky – pí Moravcová

15) Zpráva revizní komise – p. Hořejší: vše v pořádku

16) Zpráva starosty SDH – p. Hrůza

17) Volba delegátů na Shromáždění delegátů SDH okresu Písek 19. 3. 2016 v Podolí I.  -  navrženi:

M. Góč, M. Hořejší; 53 pro, 0 proti

18) Diskuze: 

p. Bartoš – poděkování za činnost SDH Křenovice

p. Moravec – poděkování výboru SDH Křenovice za činnost,  prosba o pevné nervy s novým

velitelem

- návrh data Dětské pohárové soutěže v Křenovicích – 8. 5. 2016

- informace o plánu pořádat další ročník Noční soutěže MH

- okrsková soutěž 2016 – Jetětice – datum bude upřesněno

-  Mistrovství  ČR ve hře  Plamen  -  děti  a  dorost  –  1.  -  5.  7.  2016 v Českých Budějovicích – žádost

o zajištění technické čety, pomoc s organizací ( → účast muži i ženy)

- p. Moravec oslovuje členy v nadstředním věku (poloveterány) k účasti na soutěži 6. 6. 2016

- p. Novák za Výkonný výbor OSH Písek

- informace o účasti na Milevských maškarách 6. 2. 2016



- připomenutí webových stránek

- žádost starosty obce ↔ úklid Cihelna

- pozvánka na Obecní ples

Starosta SDH Křenovice poděkoval všem, kteří ve sboru pracují, za jejich činnost, pozval všechny přítomné

na Ples SDH Křenovice 5. 3. 2016.

19) Usnesení – schválení zpráv a delegátů (PRO: 53, PROTI: 0)

20) Starosta SDH Křenovice p. Hrůza ve 20:15 Výroční valnou hromadu SDH Křenovice ukončil.

Zapisovatel: Hrůzová Šárka
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