Zápis z okrskové schůze  v Hradišti 22.9.2006

Program:-Zahájení
                - Kontrola usnesení
                - Plán zazimování techniky a následná kontrola
                - Valné hromady SDH a okrsku
                - Zhodnocení námětového cvičení z 17.9.2006
                - Diskuze
                - Závěr

Kontrola usnesení z 9.6.2006

Individuální proškolení strojníků a velitelů -  v jednání,prodlouženo,Proškolení lze,zkoušky jen v termínech březen – duben.
Zajištění technické čety na okresní soutěž  - splněno
Oprava pož.stříkačky SDH Oprechtice       - splněno
Zajištění okrskové schůze                           - splněno
Zajištění čepic k vych.stejnokrojům           - splněno
Předání putovního poháru                           - splněno
Evidence mládeže    Oprechtice – splněno,Stanětice,Hříchovice – nezaevidovali
Zdravotní prohlídky zásahových družstev  - nesledovat,
 
Zazimování techniky

Technika musí být zazimována do 15.října 2006
Kontrola bude provedena 22.října 2006,součástí kontroly je nastartování pož.stříkačky.
Jako vedoucí kontrolní čety byl určen p.Šimánek st.,členové:p.Haas,p.Kruml.
Čas odjezdu 10,00 Hříchovice.Auto zajistí SDH Oprechtice p.Haas

Valné hromady

Valné hromady jednotlivých SDH musí proběhnout do 31.12.2006.
Nahlášené termíny:
SDH                               Dat                          Místo
Bořice                            16.12.2006               Pohostinství Bořice
Oprechtice                       2.12.2006               Pohostinství Oprechtice
Stanětice                        25.11.2006               Pohostinství Oprechtice
Hříchovice                                                      Dupárna Hříchovice
Sedlice                                                            Pohostinství Sedlice
Zahořany                                                        Zasedací místnost OÚ Zahořany  

Okrsková schůze “pracovní”  2.2.2007 18°°             Zasedací místnost OÚ Zahořany  
Okrsková schůze výroční         cca 17.2.2007           Pohostinství Bořice


Zhodnocení námětového cvičení 17.9.2006 v Bořicích p.Odvody

   Zásah byl prováděn na lesní porost ,podáváním vody.Jednotlivé sbory byly svolávány postupně.
   Velitel okrsku zhodnotil:-ohlašovny požárů fungují bez připomínek
                                          - nedostatky v ústroji (ochranné přilby,prac.oděv,obuv)
                                          - nedostatky ve spolehlivosti techniky (startovací baterie apod.)
                                          - nedostatky v předávání signálů
V diskuzi byla probrána činnost velitele zásahu,předávání požáru,součinnost jednotek apod.Termín dalšího cvičení bude vyhlašovat velitel okrsku se starostou OÚ,případně pověří další  členy výboru okrsku.
Diskuze

Sl.Bláhová – pozvánka na Závod v požární všestrannosti  družstev mládeže v Luženicích                                                                            14.10.2006 
                   - pozvánka na školení instruktorů mládeže na Pivoni 27-29.10.2006

p. Kruml   - informace o čerpání peněz na výzbroj a výstroj
                 - přečetl požadavky jednotlivých SDH na doplnění výzbroje a výstroje

p.Hoffmann – při nákupech upřednostňovat nákup výzbroje a výstroje určené k požárním        zásahům před požárním sportem.                        

p.Dolejš  - žádost o nákup vycházkového stejnokroje 

p.Řehák – poděkování za dosavadní činnost okrsku
              - poděkování SDH Hříchovice za organizaci “Rodáků”
              - informoval o mimořádné inventarizaci majetku
              - informoval o dění na OÚ Zahořany


Závěr








Zápis provedl: Hoffmann J.

V Hradišti 22.9.2006































U S N E S E N Í
VÝBORU  OKRSKU  ZAHOŘANY

Výbor okrsku Zahořany :
Ukládá:

p.Odvodymu,jako veliteli okrsku zajistit periodické proškolení velitelů a strojníků v zimních měsících na sobotu a neděli. PRODLOUŽENO

p.Odvodymu – doplnit a předat termíny výročních valných hromad na OSHČM

p.Odvodymu – předat,dle možností,návrhy na čestné uznání pro členy pracovní skupiny zajišťující okresní soutěž v Domažlicích

p.Šimánkovi – jako vedoucímu kontrolní skupiny,provést kontrolu zazimování techniky,spojenou s nastartováním pož.stříkačky v termínu 22.10.2006 

p.Odvodymu – předat p.Šimánkovi do 21.10.2006 tiskopisy pro hlášení jednotlivých SDH za rok 2006

p.Krumlovi – předat do 6.11.2006 starostům(velitelům) SDH objednávky OÚ na nákup výzbroje a výstroje dle předložených požadavků.

Starostům(velitelům) – zajistit nákup výzbroje a výstroje do 31.12.2006

Starostům – předat hlášení o činnosti SDH za rok 2006 p.Odvodymu do 
31.12.2006

SCHVALUJE:

p.Dolejšovi – jako starostovi okrsku,nákup vycházkového stejnokroje.
  

