Zápis z Valné hromady okrsku č.3 Úpicko-Rtyňsko konané dne 17.2.2010
Přítomné SDH:Úpice(4čl.),Batňovice(2čl.),Havlovice(3),Kvíčala(2),Libňatov(4),Markoušovice(2)
Maršov(3),Rtyně(4),Suchovršice(1)Vel.Svatoňovice(1).Účast 100%
Za OSH,KSH:Orsák Jiří starosta
Program bodů k projednání:Zahájení,zápis z minulé schůze,zpráva starosty,zpráva velitele,revize
pokladny,volby diskuze,závěr
-Okrskovou schůzi zahájil starosta okrsku,přivítal přítomné a hosty,dále navrhl ke schválení předsedu volební komise Víta Zdeňka,předsedu návrhové komise Picha Josefa,oba byly schváleni.
-Po té starosta okrsku přednesl zprávu o činnosti týkající se celkové činnosti,spolupráce s okolními
sbory.OSH.Podrobnosti zprávy jsou k nahlédnutí u jednatele,starosty.Hodnocení bylo přijato
kladně.
-Dále vystoupil odstupující velitel Čihák J.a uvedl,že ke všemu volají hasiče,i když by si to
mohli udělat sami,námětové cvičení nakonec dopadlo dobře,zimní školení se uskutečnilo tradičně
odděleně Úpicko a Rtyňsko.Je čím dál obtížnější sehnat lektora z HZS.
Důležité je ,že za minulý rok nedošlo k úrazům a úmrtím.
-Revizor okrsku přdnesl zprávu o provedené revizi pokladny 23.1.2010.Příjmové a výdajové doklady a hotovost vpořádku,vše doloženo a podepsáno revizorem a starostou.
-Volby,proběhly takto:Starosta okrsku Jansa Jaroslav
Zástupce starosty Borůvka Pavel
Revizor okrsku Košťálek Vlastislav
Velitel okrsku Šír Robert
Jednatel okrsku Košťálek Vlastislav
Pokladní okrsku Štěpánská Jaroslava
-Byl sice odhlasován návrh na náměstka OSH Jansy Jaroslava,avšak při projednávání na OSH
došlo ke změnám,které upravil starosta okrsku Jansa J.,vlivem nově koncipovaného volebního
řádu.
-Orsák J.ve svém příspěvku uvedl,vysoký kredit,který dobrovolní hasiči získali,upozornil však na
to,že by se hasiči měli vzdělávat a ovládat základy,pochválil náš okrsek za plnění úkolů v hlášeních a vybraných členských příspěvcích,upozornil na potřebu ustavovat kronikáře,n ově uzavřenou smlouvu o muzenu ve Velkých Svatoňovicích,kritizoval n ízkou účast při školeních JPO5,
informoval o hospodaření na OSH které dopadlo velmi dobře,nyní však financování obtížné,
nejasné,informoval o úpravách počítačů.
-Švihálek informoval o Čepelkovi z Úpice,který byl starostou župy,materialy jim zpracované
jsou k dispozici v Úpici jako pomoc kronikářům.Našim kronikářem ustanoven Čihák Jar.
-Jiroušek neinformovanost o školeních.
-Orsák J.odpověděl,že bude zavedena dvojí informovanost a to jak poštou,tak i emailem.
-Jarý Petr,předávání zpráv a informací něco z OSH,něco z HZS,něco Městského úřadu,ne vždy
navazuje.
.Orsák J odpovídá,částečně má pravdu,vysvětlil co by měl kdo zabezpečovat, je co zlepšovat.
-Předseda návrhové komese Pich Josef přečetl návrh na usnesení,který byl schválen a předán
starostovi.
-Školení o prevenci,požární dozory,provede Vrba J. V Rtyni v P. 22.3.2010 od 18,00hodin v kině,
pro celý okrsek.
Příští schůze okrsku je 14.dubna 2010 od 18,00 hodin v Úpici
zapsal:
Košťálek Vlastislav

