Z Á P I S
Z výroční schůze okrsku Zahořany
konané dne 11.února 2006
Program:-zahájení
              -volba návrhové komise
              -zpráva starosty okrsku
              -zpráva velitele okrsku
              -zpráva strojníka okrsku
              -zpráva o hospodaření okrsku
              - zpráva vedoucí mládeže
              - diskuze
              - návrh a schválení usnesení
              - závěr

Přítomni : p.Dolejš,p.Ovody,p.Kruml,p.Hoffmann,p.Šimánek,p.Volmut,p.Jandečka,p.Voráček,p.Seman,p.Haas,p.Kamen,p.Červený,p.Nový,p.Vondrovic,p.Johánek,p.Fronk,p.Strádal,p.Kaigl,p.Hron,p.Červený,p.Ouřada,sl.Bláhová

Hosté : 
p.Řehák,p.Kohel
   
Zahájení -  p.Dolejš

Volba návrhové komise
 Do návrhové komise byli zvoleni : p.Hoffmann a p. Šimánek

Zpráva starosty okrsku  p. Dolejš
 Starosta zhodnotil kladně práci sborů v okrsku .Zejména pak činnost SDH Hříchovice.
Zhodnotil akce při nichž se účastnili členové jednotlivých sborů.

Zpráva velitele okrsku p.Odvody
 Velitel okrsku seznámil přítomné s průběhem okrskové soutěže 2005 ve Staněticích.Zhodnotil práci jednotlivých sborů.Informoval o požárech v roce 2005.
Zkoušky preventistů 18.3.2006.od 8 hod v zased.místnosti SDH Domažlice

Zpráva strojníka  p. Červený
 Informoval o kontrole zazimování techniky a stavu výzbroje.

Zpráva o hospodaření  p.Kruml
 Informoval o hospodaření okrsku.Vyčíslení nákladů: 38 tis. nákup výzbroje,10 tis PHM,1,6 tis pojištění mládeže,12,3 tis ostatní,26 tis oprava AVIA,1,4 tis občerstvení,20 tis nákup výzbroje Zahořany,10 tis nákup výzbroje Sedlice.
Do 28.02.2006 předat požadavky sborů na doplnění výzbroje a výstroje.

Zpráva vedoucí mládeže  sl.Bláhová
 Informovala o činnosti mládeže v okrsku.Informovala o možnostech zapojení mládeže do pořádaných soutěží.


Diskuze :
p. Odvody – informace o Okresní soutěži 2005

p.Řehák – zpráva o požární ochraně v okrese
              - poplachový plán kraje
              - zabezpečení zásahových jednotek
              - zhodnocení práce okrsku Zahořany
              - informace o práci OU Zahořany
              - vyjádření k Okresní soutěži,rozdíly ve vybavení techniky,možnosti sborů v okrese.

p.Kohel – vyjádření k Okresní soutěži
              - pozvánka na akce pořádané Okresním sdružením hasičů
              - upozornění na správné nošení uniformy

p.Seman – vyjádření k has.soutěžím zejména používání upravených  poř.stříkaček
               - připomínka k uniformám

p. Voráček – vyjádření k pož.sportu –odmítání účasti v Okresní soutěži,

p.Šimánek – vyjádření k pož. sportu ,účast na Okresní soutěži

p.Jandečka – filosofie hasičských soutěží,postupy při zásahu,požití upravených stříkaček pro
             zásah,možnosti řadových sborů.

p.Dolejš – dotaz na Okresní soutěž a Chodskou ligu

p.Odvody –námětové cvičení 
               - termín okrskové schůze 22.04.2006 od 19,00 v Oprechticích – příprava soutěže
               - zaplacení příspěvků na 2006

Závěr  



















U S N E S E N Í
Z výroční valné hromady okrsku Zahořany

Valná hromada okrsku Zahořany

Schvaluje: - Zprávu výboru okrsku
                   - Zprávu velitele okrsku
                   - Zprávu strojníka okrsku
                   - Zprávu o hospodaření
                   - Zprávu o hospodaření
                   - Zprávu vedoucí mládeže

Bere na vědomí:
                   - termín okrskové schůze 22.04.2006






V Zahořanech  11.února 2006

