Z Á P I S
z Výroční schůze okrsku Zahořany
 Bořice 24.2.2007
Program: Zahájení
                Volba návrhové komise
                 Zpráva o činnosti okrsku
                 Zpráva velitele okrsku
                 Zpráva o hospodaření
                 Zpráva vedoucí mládeže
                 Zpráva kontrolní komise
                 Diskuse
                 Usnesení 
                 Závěr

Zahájení p.Dolejš
   Přivítání hostů p Řeháka , p. Kohela

Volba návrhové komise
   Do návrhové komise byli navrženi p. Hoffmann a p. Horn.

Zpráva o činnosti okrsku p.Dolejš
   Zhodnocení činnosti okrsku v roce 2006,seznámení s projevem starostu OS HČSM,
   Zhodnocení práce s dětmi ve sborech SDH
   Doplňování výzbroje a výstroje dle požadavků sborů,financuje OÚ Zahořany
   Udržování techniky
   Ostatní akce: organizace výletů,kulturních akcí,úklidů apod..

Zpráva velitele okrsku p. Odvody
   Zhodnocení okrskové soutěže v Oprechticích
   Zhodnocení námětového cvičení v Bořicích
   Plán akcí na rok 2007

Zpráva o hospodaření v okrsku p.Kruml
    Výdaje OÚ na činnost okrsku:
          Náklady na výzbroj a výstroj:……..79 376,-
          El.energie:…………………………. 6 898,-
          PHM:………………………………16 423,-
          Školení:……………………………….700,-
          Opravy (Avia,GO PS.)…………….38 474,-
          Občerstvení:…………………………1 200,-
          Nákup záložní PS 12:………………24 000,-
          Ochranné přilby ( 2 sbory) :………..40 000,-
                    Celkem:                                 207 071,-

            Sečení obecních ploch   24 000,-

Zpráva vedoucí mládeže sl.Bláhová
   Zhodnocení účasti na podzimním kole soutěže Požární ochrana očima dětí konané v Horšovském Týně. A.Wurmová obsadila 1.místo v literární soutěži.
   Okrskové soutěži v Oprechticích se zúčastnily 4 družstva
    Jednotlivé sbory pořádaly pro děti různé akce ( Den dětí,výlety,soutěže apod.)
    Družstva dětí ve sborech SDH jsou zaregistrována.



Zpráva kontrolní komise p.Šimánek
  Informoval o provedené kontrole výzbroje a výstroje a zazimování techniky v jednotlivých sborech SDH.
   Hříchovice,Stanětice,Oprechtice bez závad,Sedlice – technika zazimovaná,doporučeno srovnat a uklidit výzbroj,vedení Knihy docházek.Bořice – technika zazimovaná,vedení Knihy docházek,Zahořany neprovedeno – nikdo se nedostavil.      

Diskuse:
   p.Řehák Zhodnocení práce okrsku a jednotlivých SDH
      Investice do sborů SDH min. 100 000,- ročně,
      Zhodnocení námětového cvičení v Bořicích – odstranění nedostatků
      Lékařské prohlídky u členů zásahové jednotky sboru.
      Poděkování za dosavadní činnost.

   p. Dolejš: Poděkování za zajištění technické čety na zajištění Okresní soutěže v požárním sportu pro členy SDH Hříchovice a Stanětice

   p.Kruml: Informoval o možnosti proškolení referentů I a II stupně.Termín školení 28.3.2007,přihlášky do 23.3.207.

   p.Odvody.: Informoval o školení velitelů a strojníků.dal za úkol velitelům zásahových družstev proškolit jednotlivé členy družstva.

   p. Hoffmann: Informoval o cenách nádrží na vodu (požární sport) 7440 – 9200,- Kč včetně DPH

   p. Voráček: Požaduje přesunutí školení velitelů a strojníků na soboty a neděle,prosinec až únor z důvodů uvolnění zaměstnavatelem

   p.Fronk:Informoval o technickém stavu zakoupené PS 12.

   p.Kohel: Poděkování za dosavadní činnost v okrsku Zahořany,zejména práce s dětmi
   Doporučil konzultování nákupu pož.výzbroje a výstroje s panem Paroubkem (ceny,doby požívání apod.)Podal informace ohledně termínů školení velitelů a strojníků,bude apelovat na přesunutí dle požadavků.Informoval o nákupu výzbroje.
Poděkování za účast technické skupiny na Okresní soutěži.
Poděkování starostovi OÚ za financování a pomoc sborům.

Usnesení
Viz příloha

Závěr : p:Dolejš                        
   Poděkování za dosavadní činnost.

V Bořicích
24.2.2007







  



U S N E S N Í
z Výroční  schůze okrsku Zahořany  ze dne 24.2.2007

Bere na vědomí

zprávu o činnost
zprávu velitele okrsku
zprávu o hospodaření
zprávu vedoucí mládeže
zprávu kontrolní komise
plán akcí na rok 2007



Schvaluje
pracovní schůzi dne 20.4.2007 v Bořicích od 20,00 hod
                                        Odjezd Avie: 19,15 Oprechtice
                                                                19,25 Hříchovice
                                                                  19,30 Stanětice
                                                                    19,35 Zahořany
                                                                      19,40 Sedlice
termín okrskové soutěže v Bořicích na 12.5.2007 

Ukládá

-     všem členům výboru okrsku se aktivně podílet na činnosti okrsku
starostovi a veliteli okrsku zorganizovat námětové cvičení
velitelům jednotlivých SDH předat na schůzi okrsku 21.4.2007 požadavky na nákup výstroje a výzbroje
velitelům jednotlivých SDH proškolit členy zásahové skupiny. 


