
Výborová schůze 12. 11. 2016

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

nepřítomni/omluveni: Krejčí, zástupce revizní komise

začátek: 19:00

1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 oslovení jednotlivých členů, zda chtějí kandidovat do výboru – splněno

 splněné/nesplněné brigádnické hodiny – seznam – splněno => placené/neplacen brigády –

seznam vypracují Moravec a Průža, dohodnout hodinovou sazbu za brigády placené obcí

 => vyfakturování brigádnických hodin do konce roku – Krejčí, Moravcová

2. Pokladna

 p. Krejčí by měl předložit podrobné informace o financích SDH Křenovice, provést roční

vyúčtování apod.

3. Brigádnické hodiny

 někteří členové stále nemají odpracované brigádnické hodiny – do konce roku ještě možnost

brigády u kapličky

 nutnost zanést povinnost brigád do provozního řádu

4. Informace z Aktivu funkcionářů SDH okresu Písek

 Aktiv funkcionářů SDH okresu Písek se uskutečnil  10.  11.  2016 od 18:00 v Podolí  I  –

zástupci SDH Křenovice: Moravec, Průža

 předplatné Hasičských novin – do konce roku 2016 zdarma, o dalším předplatném rozhodne

členská schůze

 nutnost aktualizace informací o SDH na OSH Písek – členství, vyznamenání apod.

 25. 3. 2017 – Aktiv v Podolí I. - měli by jezdit stále stejní zástupci -zvolí členská schůze

 3. 6.2017 – Okresní soutěž – opětovná účast družstva Veteránů

 konec členských průkazek – pro osoby do 30 let budou nahrazeny čipovými kartami

 21. 11.2016 – Schůzka, na které bude možno vyjádřit se k termínům pohárových soutěží – je
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možné, že během jednoho víkendu se uskuteční 2 kola (=> soutěž v sobotu i v neděli)

5. Výroční schůze SDH Křenovice

 7. 1. 2017

 Obecní hospoda U Hořejších

 občerstvení – Průža, Moravec

 organizační výborová schůze – středa 21. 12. 2017 od 19:00 v klubovně

6. Volby 2017

 Vzhledem k rezignaci výboru proběhnou při Výroční schůzi nové volby – kandidáti:

revizní komise (3 členové):  Góč Michal, Janda Lukáš, Kolísková Olga

výbor SDH Křenovice (5 členů): Hrůzová Šárka, Jakovec Radek, Jansová Pavla,                   

Moravcová Michaela, Moravec Roman, Průža Milan

 volby proběhnou až jako jeden z posledních bodů Výroční schůze

 volební lístky připraví sl. Hrůzová nejpozději do 2. 1. 2017

 nutnost ustanovit návrhovou a volební komisi – návrh oslovit odstupující členy výboru, kteří

již nekandidují, a pana Synka

7. Dotace

 p. Moravec informoval o možnosti využít  dotaci OSH na nákup materiálu pro MH, SDH

Křenovice zaplatí OSH Písek 243 Kč a 2000 Kč ve výzbrojně => pořízený materiál bude majetkem

SDH Křenovice

8. Majetek SDH

 vzhledem k tomu, že Obec Křenovice již není zřizovatelem SDH Křenovice (nyní samostatný

spolek), bude nutné provést inventarizaci majetku a dohodnout převod majetku či další podmínky

jeho užívání apod.

9. Ples SDH Křenovice

 18. 2. 2017

 „U Tlapů“

 Sextetband
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10. Poděkování

 odstupující starosta p. Hrůza poděkoval všem za odvedenou práci a p. Průžovi za aktivitu při

organizaci nových voleb. Oznámil, že v nadcházejících volbách kandidovat nebude, ale dále chce

být aktivním členem sboru. Odstupuje z důvodů, které již sdělil.

 náměstek starosty p. Průža poděkoval p. Hrůzovi

11. Usnesení

12. Závěr

Náměstek  starosty p.  Průža  poděkoval  všem přítomným a  8.  výborovou schůzi  2016 ve  21:50

ukončil.

Zapisovatelka: Jakubcová, (Hrůzová)
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