Výroční valná hromada okrsku č. 5 konaná dne 11.února 2011 v Libotově.
Zúčastnili se zástupci s SDH Libotova , Hřibojed , Vilantic, Lanžova, Zábřeží a Velkého Vřešťova
po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2010, zprávy revizora,
plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:

I. Schvaluje:
1) Zprávu o činnosti a hospodaření okrsku č.5 za rok 2010
2) Zprávu revizora okrsku
3) Plán činnosti na rok 2011, další roky
4) Plán práce výboru okrsku
5) Příspěvek na činnost okrsku 500 Kč od Obecních Úřadu
6) Návrh na pořádání shromáždění představitelů SDH 1x za rok a to v podzimním
termínu
II. Ukládá:
a) výboru okrsku
1)Zabezpečit pravidelnou činnost okrsku č.5 tak, aby byly splněny úkoly
stanovené dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech
2) Dopracovat a uzavřít smlouvy o příspěvku na činnost mezi obcemi
3) Zpracovat plán práce okrsku na další rok a dopracovat závěry sjezdu SH ČMS do plánu
práce v průběhu roku
4) Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
5) Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH
6) Plně využívat k činnosti Informačního zpravodaje OSH
b) všem členům SDH
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok
2) I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
Zpráva revizora účtů
Zpráva revizora okrsku za rok 2010
Po provedené revizi hospodaření okrsku předkládám tuto revizní zprávu:
Zůstatek k začátku roku ke dni: 1.lednu 2010
I/ v pokladně SDH činil 3 709,90 Kč
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil 0,- Kč
Příjem za rok 2010 činí:
1) od OSH členské příspěvky ………………720,- Kč
2) sponzoři ……… 0,- Kč
3) kulturní akce (plesy, …) …………0,- Kč
4) sběr atd. …………0,- Kč
Celkem ………720,- Kč

Vydání za rok 2010 činí:
1) platba členských příspěvků na OSH 0,- Kč
2) valná hromada - občerstvení 2 451,- Kč
3) soutěže 0,- Kč
4) mládež 0,- Kč
5) odborná příprava 0,- Kč
6) zájezdy adt. 0,- Kč
Celkem 2 451,-Kč
Zůstatek ke konci roku ke dni: 31.12.2010
I/ v pokladně SDH činí 1 978,90 Kč
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činí 0,- Kč

Vypracoval: Luděk Hubený Dne: 11.2.2011
Za revizní radu okrsku:
1.člen …………………………..
2.člen …………………………..
Plán činnosti na rok 2011
1) Školení řidičů požárních vozidel: 18.2.2011 v Hřibojedech
2) I.kolo požárního sportu: 6.5.2011 ve Velkém Vřešťově v 17:00 hod.
3) Získat od členských Obcí příspěvek na činnost okrsku částku 500,-Kč ročně.
4) Účast akreditovaných rozhodčích na soutěžích pořádaných na území okrsku.
5) Podporovat činnost mladých hasičů.

Závěr VVH
Závěr Valné hromady provedl bratr Zdeněk Pelc - místostarosta OSH. Hovořil o příspěvku OSH na
činnost okrsku. Příspěvek by měl být povýšen o 50 až 90 haléřů na 1. registrovaného člena.
Pohárové soutěže a zařazení do Poháru starosty, který byl v loňském roce přerušen, je pro letošní rok
opět obnoven.
Problém získání nových řidičů požárních vozidel. Vyškolení řidiče profesionála je finančně velmi
náročné.
Zajišťování požární ochrany v obcích má v kompetenci OÚ.
Na konci svého vystoupení poděkoval všem přítomným za jejích práci vykonanou v uplynulém roce a
popřál mnoho úspěchů v dalších letech.
Starostka okrsku Jana Raticová valnou hromadu ukončila.

