Informace pro členy sboru SDH Prostřední Ves z Valné
Hromady dne 2/12/2017
Vážení členi SDH Prostřední ves, dne 2/12 proběhla valná hromada sboru, schůze se
účastnilo 15 z 27 členů s právem hlasovat a jeden z 5ti členů bez práva hlasovat. Schůze
byla tímto usnášení schopná a zdárně proběhla.
Pokud máte někdo v zájmu vystoupit ze sboru, učiňte tak nejpozději  do 20/12/2017
Osobně nebo písemně na adrese kanceláře OSH Kutná Hora (naproti Bille)
samozřejmě nás nezapomeňte o takové skutečnosti informovat.
z důvodu velké nepřítomnosti bych vás rád informoval o rozhodnutí valné hromady.
program schůze vám byl všem znám neboť vám byl vložen do schránek před schůzí,
tento program byl dále doplněn o dva body a to o řešení věci údržby techniky a
hasičských prostor, a bod přístupu do hasičárny.
tento program byl jednohlasně schválen a schůze mohla začít.
z diskuzí a projevů členů výboru včetně programu schůze vyplynuly body hlasování
a to :
1) členi se budou muset vykoupit z povinnosti účasti na Memoriálu Františka
Brože částkou 500 korun českých  (jednohlasně odsouhlaseno)
2) byl schválen rozpočet sboru pro rok 2018 s cílem neprodělat, a nakoupit
ozvučovací techniku. (14 pro, jeden se zdržel nikdo nebyl proti)
3) byl schválen plán činností pro rok 2018 a to - uspořádání Memoriálu Františka
Brože, účast na minimálně 3 soutěží, účast na urban challenge, stavění a
kácení máje, loučení s létem spojené se soutěží v PS8. (14 bylo pro jeden se
zdržel, nikdo nehlasoval proti)
4) zrušení účtu u ČS - z důvodu nepříznivých podmínek pro sbor (jednohlasně
odsouhlaseno)
5) SDH přispěje částkou 100 korun na startovné běžcům urban challenge ( výše
startovného na jednu osobu je 690 korun) sbor tedy přispěje celkem částkou
800 korun z celkových 5520 korun, zbytek si hradí členi sami (14 pro, jeden
se zdržel a nikdo nehlasoval proti)
6) na akcích které jsou fyzicky náročné jako třeba stavění máje a přípravy bude
stanoveno vykoupení z povinnosti 100 korun Českých (13 hlasoval pro, jeden
hlas byl proti, jeden se zdržel)
7) svoláváme výborovou schůzi, kde pozveme starostu a zástupce OSH aby se
projednali pravidla sdíleného přístupu do hasičské zbrojnice, tento přístup se
sdílí s provozovnou o patro výše. (13 hlasů pro, dva hlasy proti nikdo se
nezdržel hlasování)

v návaznosti na stanovené podmínky a povinnosti přikládám orientační  plán pro rok
2018. Zvýrazněny jsou akce s nutností vykoupení v případě neúčasti z
neomluvitelných důvodů. více informací na první stránce.
datum

název akce

informace

7.4.2018

příprava stromu na máj

21.4.2018

urban challenge

29.4.201
8
2.6.2018

4.8.2018
1.9.2018

za nepříznivého počasí se přesouvá na
11.4.2018 (sraz pro oba termíny v
10:00 v Prostřední Vsi u Hasičárny
sraz v 9:00 v Prostřední Vsi U hasičárny

sraz v 10:00 v Prostřední Vsi u
Hasičárny

stavění máje
Kácení Máje

Sraz 13:00 v prostřední Vsi u Hasičárny

Memoriál Františka Brože
Loučení S Létem a soutež
PS8

sraz od 8:00 v Prostřední Vsi u
Hasičárny
sraz od 8:00 v Prostřední Vsi u
Hasičárny

dále nejsou uhrazeny členské příspěvky od :
prosím tyto příspěvky uhradit nejpozději do 20.12.2017
 buďto (nejlépe)
1)  na číslo účtu sboru - 2501331720/2010 - částka je 100 Korun do správy pro
příjemce CLP 2018 a vaše jméno
2) osobně na adrese Bohdaneč 17 Pokladníkovi ( Lucie Dvořáková)
doufáme že chápete že není v našem zájmu vás nahánět a o příspěvky se
doprošovat každého zvlášť
pro přehlednost a informovanost příspěvek nemá ke dní 5.12.2017 zaplacený:
Příjmení

Jméno

Věk

Pohlaví

SDH

Karel

Josef

67

muž

Prostřední Ves

Hlava

Pavel

66

muž

Prostřední Ves

Vajgl

Jaroslav

65

muž

Prostřední Ves

Podlipský

Pavel

41

muž

Prostřední Ves

Macák

Michal

38

muž

Prostřední Ves

Pospíšil

David

31

muž

Prostřední Ves

Hlava

Václav

20

muž

Prostřední Ves

Chudoba

Stanislav

19

muž

Prostřední Ves

Klomfarová

Tereza

19

žena

Prostřední Ves

Hlava

Tomáš

17

muž

Prostřední Ves

