Zápis z okrskové schůze z 30.10.2009 
  Oprechtice


Program: Zahájení
                  Kontrola usnesení
                  Zazimování techniky
                  Doplnění výzbroje a výstroje
                  Termíny Výročích valných schůzí
                  Diskuse
                  Závěr
 

Kontrola usnesení – úkoly z usnesení  byly splněny


Zazimování techniky  - p.Šimánek,p.Kruml
     29.10.2009 byla provedena kontrola zazimování techniky v jednotlivých SDH okrsku Zahořany.
Během kontroly nebyly shledány žádné závady,technika byla řádně zazimovaná,výzbroj a výstroj ošetřena a řádně uložena.
    Kontrolní komise doporučila,aby byla dokončena oprava elektroinstslace v požární zbrojnici SDH Hříchovice.


Doplnění výzbroje a výstroje  - p.Kruml
   Požadovaná výzbroj a výstroj byla jednotlivým SDH dodána.Výměna obuvi pro zásahovou jednotku nelze z důvodu dodavatela dodatečně měnit. Do konce roku je možno dokoupit obuv přímo v požární výzbrojně,nákupy si musí jednotlivé SDH řešit individuálně.


Termíny Výročích valných schůzí

SDH                                Termín                                            Místo
Bořice                              19.12. od 19,00                             Pohostinství Bořice
Hříchovice                       12.12. od 19,00                             Dupárna Hříchovice
Oprechtice                       12.12. od 18,00                             Pohostinství Oprechtice
Sedlice                             13.11. od  19,30                            Pohostinství Sedlice
Stanětice                          21.11. od 19,00                             Pohostinství Oprechtice
Zahořany                         12.12. od 17,00                             Zasedací místnost OÚ Zahořany
     
Program schůzí – volba výboru SDH
                          - volba 2 členů okrsku
                          - volba kandidáta na Okresní shromáždění
                          
Pracovní schůze okrsku : 15.1.2010 od 18,00 v zasedací místnosti OÚ Zahořany

Výroční schůze okrsku : 29.1.2010 od 19,00 v pohostinství “U Lenina” v Hradišti
                     občerstvení a termín zajistí p.Kruml

Návrh na vyznamenání za okrsek pro p. Dolejše a p. Odvodyho.

Diskuse 
 
p.Dolejš – Kladně zhodnotil ativity SDH Sedlice,zejména pak dokončení rekonstrukce požární zbrojnice,opravu památníku padlých a následé slavnostní vysvěcení .
 Okrsková soutěž 2010 se bude konat 8.5.2010 ve Staněticích /termín bude upřesněn/
Námětové cvičení 2010 se bude konat v Sedlicích
1.11.2009 od 9,00 – 12,00 hod školení velitelů
4.11.2009 od 15,00 Zasedání starostů


p.Odvody – používání soukromých dopravních prostředků při akcích pro SDH hradí na základě cestovního příkazu OÚ Zahořany,dle platných směrnic.

p- Řehák – na opravy obecního majetku je možno čerpat dotace,ale jen do 30%  nákladů.
                  Oprava poškozené PS během likvidace povodní nelze dodatečně odškodnit,nebylo včas nahlášeno.


Závěr  




V Oprechticích 30.10.2009


Zapsal: Josef Hoffman

 
Usnesení z okrskové schůze dne 30.10.2009

Ber na vědomí:

Zprávu o zazimování techniky
Zprávu o doplnění výzbroje a výstroje
Termíny výročních valných schůzí

Schvaluje:

Termín pracovní schůze okrsku na 15.1.2010 od 18,00 hod v Zahořanech 
Termín Výročí chůze okrsku na 29.1.2010 od 19,00 hod v Hradišti
Místo a termín konání okrskové soutěže 2010 – 8.5. 2010 – Stanětice
Místo konání námětového cvičení 2010 - Sedlice

Ukládá:

Velitelům jednotlivých SDH předat požadavky na doplnění bot pro zásahové účely do 5.11.        panu Krumlovi.
Panu Krumlovi zajistit rezervaci a občerstvení na Výroční schůzi okrsku.          



