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Schůze výboru SDH Hříchovice 16. 10. 2009 od 20.00 v knihovně 

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni:
František Kruml ml., starosta
Josef Kamen st., velitel
Josef Odvody st., náměstek starosty
Václav Plas st., hospodář
Lubomír Wurm, jednatel
Marie Bláhová, vedoucí mládeže
Jaroslav Sokol, předseda KRR
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Kontrola zazimování techniky
Má být 18. října 2009.
Výlov rybníka
V neděli 8. listopadu 2009 od 8.00.
V sobotu 7. listopadu od 8.00 upouštění přepadem savicemi, vyzkoušení čerpadel.
J. Kamen nedoporučuje použití has. stříkaček, minule se u obou zaneslo bahnem chlazení.
Půjčí se čerpadlo od obce (hadice C) – J. Odvody a od ZK Agro Zahořany (hadice B) – Fr. Kruml. Prodlužovačky přinese Fr. Kruml, případně V. Plas.
Rybářské boty zapůjčíme od Stanětických.
Odhad je 20 kaprů v míře, před 2 lety vysazeno 56.
Návrh platit 100,- Kč za rybu do has. pokladny, odsouhlaseno 50,- Kč. Bez vážení. Kterou si kdo vybere, tu si odnese. Zbudou-li, nabídnou se po vsi, případně se hodí zpátky. Bude-li potřeba nová násada, zajistí ji Fr. Kruml přes J . Hoffmanna.
Během výlovu se provede úklid dupárny a okolí (rozbité židle, ...).
Pivo točené se bude prodávat za nákupku. Něco teplého zdarma.
Sázení stromů
V neděli 15. listopadu 2009 od 9.00.
V Dolejšku alej 60 m. J . Odvody zajistí 12 jeřábů a dvě lípy k lavičce. Plus ochranné kryty nebo pletivo.
Každý člen výboru přinese 2 kůly dlouhé 2m.
Fr. Kruml přinese balík sisálového provazu.
Voda se přiveze traktorem na káře – 3 kýble na strom.
Pivo lahvové se bude prodávat za nákupku, zajistí J. Sokol.
Jednotka požární ochrany
Dosavadní velitel J. Kamen st.  neobnovil po pětileté periodě školení a přezkoušení, velitelem jednotky se stává letos proškolený Jaroslav Sokol. J.  Kamen  zůstává velitelem sboru.
Je potřeba zajít za starostou obce a změnit smlouvu.
Zkontrolovat členství v jednotce, především potvrzení o zdravotní prohlídce. Oslovit předchozí členy jednotky, kteří ZP nemají, oslovit V. Plase ml. a J. Jiříka ml. (dosáhl 18 let), připravit M. Krumla (bude mu 18 let v prosinci). Předat seznam L. Wurmovi – zobrazí na webu.
Fr. Kruml navrhl, aby se velitel jednotky stal automaticky členem výboru SDH. Bude předloženo nejbližší valné hromadě k odsouhlasení, pravděpodobně na volební VH před vlastními volbami. 
Do konce roku provést školení jednotky.
Školení hasičů II. a III. stupně
J. Odvody domluví na okrese školení a přezkoušení na libovolné soboty v lednu a únoru 2010.
Volební valná hromada
Volby výboru SDH pro roky 2010 až 2014 proběhnou v pátek 27. listopadu 2009 od 20.00
(změna termínu byla dohodnuta v 18. 9. 2009, protože původně dohodnutá sobota 28. listopadu 2009 významné části členů nevyhovuje).
Navržena volební komise ve složení J. Sokol, T. Wurm a M. Bláhová – bude odsouhlasena plénem před volbami.
Volební komise obejde členy a každému dá lístek se seznamem volených funkcí. Každý člen může písemně navrhnou na každou funkci max. jednoho člena sboru a anonymně odevzdat volební komisi (do zalepené krabice).
Kandidátem bude každý, kdo bude navržen alespoň jednou.
Před volbami všichni kandidáti potvrdí souhlas se svou kandidaturou, kdo nepotvrdí, bude vyškrtnut.
Jeden člen může kandidovat na více funkcí. Bude-li do jedné z nich zvolen, bude vyškrtnut z kandidátek na další funkce.
Funkce budou voleny postupně a to v pořadí starosta, velitel sboru, náměstek starosty, hospodář, jednatel a vedoucí mládeže.
Volby budou tajné, každý volič při každé volbě bude muset za „plentu“ (pravděpodobně za zvednutý ping-pongový stůl).
Každá funkce bude volena vícekolově. Prvního kola se zúčastní všichni kandidáti na funkci. Dostane-li jeden z nich nadpoloviční počet hlasů z vydaných volebních lístků, stává se vítězem. V opačném případě postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů (při rovnosti hlasů může postoupit kandidátů více). Kdo z nich získá v druhém kole větší počet hlasů, stává se vítězem. V případě rovnosti hlasů proběhne diskuse a třetí kolo se stejnými pravidly jako druhé. Zopakuje-li se rovnost hlasů, odloží se volby na další valnou hromadu. Již zvolení kandidáti do vyšších funkcí zůstávají, pokračovat se bude prvním kolem volby do funkce, na níž se to „zaseklo“. 
Volební lístky budou vydávány před každým volebním kolem.
Tajná volba proběhne i u funkcí s jediným kandidátem.
Není stanovena žádná minimální volební účast.    
Volit mohou všichni členové SDH, kteří nejpozději v den voleb dovrší věk 15 let.
Volen může být každý člen sboru, který ke dni nástupu do funkce (1. ledna 2010) dovrší věk 18 let.
Obsazení funkcí ve výboru okrsku a vyšších orgánech sdružení bude věcí výboru SDH.
Odsouhlaseno proplacení paušální částky 200,- Kč na náklady spojené s volbami (tisk voleních lístků, ...).
Pivo točené se bude prodávat za nákupku. 
Výroční valná hromada
V sobotu 12. prosince od 19.00.
Pivo točené bude zdarma. Guláš uvaří teta Kopečkojic. 
Vylosuje se proplacení další vycházkové uniformy.
Schůze výboru
Pravděpodobně v pátek 4. prosince 2009 od 20.00.
Židle
Začíná být kritický nedostatek židlí na dupárně. Sháníme použité, ale použitelné židle zadarmo nebo za symbolickou cenu.
Topení na dupárně
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočet na zavedení plynových topných těles ve výši 90.000,- Kč. Jde o iniciativu starosty obce, chce prodat plynárnám plynový řad, proto potřebuje co nejvíce odběrných míst.
Dostaneme i (menší než jiné roky) fůru uhlí. Kamna zůstanou pro případ akcí v tuhých mrazech.
Hasičárna
Obnovena samostatná přípojka, zatím nezapojena. Řeší J. Odvody.
Je nutná oprava střechy, zjistíme u starosty obce možnost dotací. Budeme se snažit co nejvíce svépomocí. 
Žebřík
Máme odsouhlasen nákup hliníkového žebříku, většina je pro 9m trojdílný – štafle. Fr, Kruml zjistí, jaké jsou možnosti u delších žebříků, obavy z nestability.
Vyznamenání
J. Kamen st. 30 let ve sboru (od 1. ledna 1979).
Úkoly
Fr. Kruml ml.
- kontrola zazimování techniky okrsku
- zapůjčení čerpadla od ZK Agro Zahořany na výlov rybníka
- el. prodlužovačky na výlov
- rybářské boty na výlov
- pivo na výlov
- nová násada do rybníka
- 2 kůly na stromky
- provaz na stromky
- pivo na volební VH
- pivo na výroční VH
- guláš na výroční VH
- nákup žebříku a další techniky
J. Kamen st.
- zazimování techniky sboru
- 2 kůly na stromky
J. Odvody Mach st.
- zapůjčení čerpadla od obce na výlov rybníka
- stromky
- 2 kůly na stromky
- domluvit školení has. II. a III. stupně na leden či únor 2010
- zapojení elektřiny v hasičárně
- domluvit vyznamenání na okrese
V. Plas st.
- 4 kůly na stromky
L. Wurm
- připomenout V. Plasovi kůly na stromky
- zveřejnění členů jednotky
- úprava volebního řádu
M. Bláhová
- 2 kůly na stromky
- příprava voleb
J. Sokol
- 2 kůly na stromky
- voda na stromky
- pivo na sázení stromků
- smlouva s obcí o velení jednotce
- kontrola jednotky
- předání seznamu členů L. Wurmovi
- školení jednotky do konce roku
- příprava voleb
T. Wurm
- příprava voleb
Výbor
- oprava střechy na hasičárně
Všichni
- účast na brigádách
- účast ve volbách
- shánění židlí

