Výroční valná hromada SDH Hříchovice 10.12.2005 od 19:00

Místo: dupárna
Zápis provedl: Lubomír Wurm, jednatel
Přítomno: 20 hasiček a hasičů, 7 hostů (starosta obce Václav Řehák, starosta okrsku Václav Dolejš, hasiči z SDH Stanětice, Tomáš Homolka)
Schůzi vedl: Václav Plas, hospodář
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Zahájení
V. Plas přivítal přítomné, přečetl a nechal odsouhlasit program schůze.
Zpráva o činnosti za rok 2005
Starosta sboru František Kruml přednesl poměrně rozsáhlou zprávu o činnosti za minulý rok a nechal kolovat  několik výtisků s přehledem konaných akcí a počtem zúčastněných členů (připravil výstrojař Tomáš Wurm). Podrobný přehled je internetových stránkách www.hrichovice.cz.
Zpráva hospodáře
Václav Plas prostř. přednesl zprávu o hospodaření za minulý rok.
Zpráva revizní a kontrolní komise
Člen RKK Josef Odvody Matějáš přednesl zprávu RKK. Nebyly konstatovány žádné nedostatky v hospodaření ani práci výboru.
Zpráva vedoucí mládeže
Marie Bláhová referovala o schůzkách mladých hasičů a plánech práce s dětmi do budoucna. Ve školním roce se s dětmi schází dvakrát měsíčně, na jaře kupř. pletli pomlázky, nedávno pekli vánoční perníčky, učili se uzly atd. Na okrskové soutěži obsadilo družstvo dětí 2. místo. Chystají se účastnit výtvarné a literární soutěže "Požární ochrana očima dětí". Problémem je současný nízký počet dětí ve vsi.
Návrh činnosti na rok 2006
Fr. Kruml přednesl návrh činnosti na příští rok, přibližně v rozsahu roku letošního. Novinkou by měl být sraz rodáků předběžně naplánovaný na 9.9.2006. Kvůli tomu bude svolána zvláštní valná hromada začátkem roku. Dále nechal starosta pro příští rok odsouhlasit uzavření smlouvy na sečení obecních ploch, pokud nám to obecní úřad nabídne.
Diskuse
Starosta obce V. Řehák poděkoval hasičům za činnost. Informoval o situaci kolem víceúčelového hřiště. Pozemky jsou vyměněny, příští týden přijede na obhlídku stavební dozorkyně pí Kovaříková, do 1.4.2006 má být hotov projekt. Na sečení bude nabídnuta smlouva jako vloni. Do poloviny února bude setkání s občany ohledně plynofikace. Starosta doporučuje si nechat udělat přípojku za 13 tis., za provozu by pak stála 40 tis. Kč. Ale počet přípojek ani topení plynem nejsou podmínkou plynofikace. V roce 2007 končí ČR výjimka v zavedení ekologické daně, lze předpokládat, že bude zavedena na uhlí a elektřinu. Po roce 2010 by se měly vyrovnat ceny za vytápění uhlí a plynem. Po plynofikaci proběhne úprava komunikací, pak bude 8leté moratorium. Příští rok očekává obec 6-8% snížení příjmů způsobené snížením daně z příjmu. Hasiči by měli opět dostat 100 tis. Kč plus proplacené některé další výdaje. 
Starosta okrsku V. Dolejš ocenil především práci s dětmi. Dále shrnul letošní volební rok – v novém výboru okrsku máme kromě velitele V. Odvodyho i náměstka starosty Fr. Krumla, V. Odvody byl též potvrzen ve výboru okresu. Práce okrsku se za poslední roky výrazně zlepšila. Okrsková soutěž bude v Oprechticích. Zatím není jasné, kde přesně. Na tradičním místě je problém s majitelem. 7.1.2006 jsme zváni do Oprechtic na hasičský bál s Horalkou.
V. Červený z SDH Stanětice poděkoval za pozvání a popřál do další činnosti.
L. Wurm informoval o obecním veřejném Internetu a o internetové stránce se seznamem knih v obecní knihovně.
Usnesení 
Jednatel L. Wurm shrnul jednání schůze do usnesení, hlasováním pak byly výše uvedené zprávy přijaty.
Gratulace bývalému starostovi
Během občerstvení bylo připito dlouholetému starostovi sboru Jiřímu Forstovi k nedávným 65. narozeninám.
Projekce fotografií
Díky laskavosti vedení Mikrotechny Praha, a. s. byl během schůze k dispozici projektor napojený na počítač. Takže bylo možno přednes jednotlivých zpráv obohatit o promítání dokumentačních fotografií, tabulek atd. Po ukončení oficiální části pak proběhlo několikahodinové promítání fotek z letošních akcí, následně z akcí starších.

