Zápis z Výroční valné hromady okrsku č. 3 Úpicko-Rtyňsko
konané dne 9.února 2011 v Úpici
Přítomné SDH:Úpice,Havlovice,Libňatov,Maršov u Úpice,Kvíčala,Velké Svatoňovice,
Batňovice,Rtyně v Podkrkonoší,Markoušovice,Suchovršice,100% účast,OSH:0
Program:Zahájení,volba mandátové a návrhové komise, projednání zápisu z minulé schůze,
zpráva starosty o činnosti,zpráva velitele,revizní zpráva o financování,diskuze,závěr
Schůzi zahájil starosta,přivítal přítomné a dal poky k jednání.
-Provedena volba mandátové a návrhové komise,předsedou br. Kosinka
-Jednatel probral podrobně zápis z minulého jednání, k některým bodům se rozjela široká diskuze
-Starosta přednesl zprávu o činnosti,vyjádřil se k hlavním bodům naší práce a poděkoval.Zpráva je
součástí výroční valné hromady je k nahlédnutí.
-Revizor přednesl zprávu týkající se financování a kontroly,naše příjmy jsou z příspěvku od OSH
Trutnov,startovné ve výši 200Kč na okrskové soutěži,sponzorský dar od starosty Jansy J.ve výši
1000Kč.,vše řádně doloženo a podepsáno ve finančním deníku, pokladní čerpání je vyrovnané.
-Byla přednesena zpráva zpracovaná velitelem ,upozornil ma důležité akce v okrsku,tak i v okrese
informace z okresu,tak i na o chystaných změnách v legislativě.Zpráva je součástí výroční valné
hromady a je k nahlédnutí.
-Diskuze:
-Borůvka Pavel -okresní kolo Plamen dětí se bude konat v Úpici na Spartě,je to levnější,vhodnější,
požaduje pomoc 28.5.2011 dvou cisteren na dodávku vody,
-2.4.2011 a 9.4.2011 válcování,rada
-16.-17.4.2011 trenink kemp
-Starosta upozornil na to,že klíč od užitkové vody vedle garáží naproti Melichara má SDH Úpice a
je možné ho od nich vypůjčit
-Zda konat schůzi představitelů SDH na okrese jedenkrát nebo dvakrát do roka bylo řešeno
hlasováním.Výsledek byl takový,že z 10 SDH okrsku bylo 7 pro to aby se schůze konala jedenkrát
za rok.Z toho vyplývá,že dle okrsku č. 3 konat schůzi představitelů SDH 1x za rok.
-Bylo dohodohodnuto konání schůzí okrsku č.3 v Úpici vždy od 18,00hodin(středy) v těchto
termínech:
13.dubna 2011, 14.září 2010 , 9.listopadu 2010 , 8.února 2012 výr.val. hromada
-Dne 7.března 2010 ve Rtyni v P. od 17,.hodin v kinosále se koná školení pro celý okrsek na téma
prevence,požární hlídky,přednáší paní Lichá
-Borůvka Pavel-připoměl- 12.3.2010 od 8,30h. rozhodčí mládeže,22.-23.10.2010 školení ved.ml.
-Usnesení:
-Přednesl bratr Kosinka,bylo jednoznačně schváleno,je k nahlédnutí.

Dne 12.února 2010

Košťálek Vlastislav
jednatel

