Z Á P I S
z Výroční schůze okrsku Zahořany
 Hříchovice 1.3.2008
Program: Zahájení
                Volba návrhové komise
                 Zpráva o činnosti okrsku
                 Zpráva velitele okrsku
                 Zpráva o hospodaření
                 Zpráva vedoucí mládeže
                 Zpráva kontrolní komise
                 Diskuse
                 Usnesení 
                 Závěr

Zahájení p.Dolejš
   Přivítání hostů p Řeháka , p. Kastla

Volba návrhové komise
   Do návrhové komise byli navrženi L.Wurm, J.Hoffmann

Zpráva o činnosti okrsku p.Dolejš
Starosta okrsku pan Dolejš informoval o činnosti Okresního sdružení Domažlice,zejména pak o schůzi starostů.Kriticky zhodnotil organizaci soutěží v požárním sportu na okrese a projev okresního starosty pana Petrželky,který  propagoval pouze požární sport . 
V dalším bodě připomněl hlavní povinnosti okrsku – organizaci soutěží,námětových cvičení ale i kontroly a doplňování výzbroje a výstroje.
Dále konstatoval,že okrsková soutěž v Bořicích byla pečlivě připravena,zúčastnilo se celkem 14  družstev,dále informoval o prověřovacím cvičení v Oprechticích,při kterém zasahovaly sbory okrsku Zahořany a zásahová jednotka Kout n/Š.
Kladně hodnotil přístup jednotlivých sborů ke svěřené technice a výzbroji,která je za přispění OÚ Zahořany ,doplňována a členy SDH udržována v řádném stavu.
Vyslovil potěšení,za přístup sborů Hříchovice,Oprechtice a Stanětice,kteří se věnují kolektivům mladých hasičů a poděkoval jejich vedoucím.
Dále se kladně vyslovil ke spolupráci s OÚ Zahořany,který se pod vedením pana Řeháka nemalou mírou podílí na financování soutěží a vlastní činnosti sborů okrsku.
V posledním bodě seznámil s vlastní činností okrsku a výboru okrsku.
Závěrem poděkoval za dosavadní práci ve sborech,zejména pak za práci,kterou vykonávají členové pro jednotlivé obce.    


Zpráva velitele okrsku p. Odvody
/ nezúčastnil se – zápis z podkladů /
Plán akcí na rok 2008
-okrsková soutěž 31.května 2008 v Zahořanech
-přípravná schůze okrsku na soutěž 9.května od 19,00 v Oprechticích
-29.března školení rozhodčích Domažlice
-3.března od 17,00 Oslava sv.Floriana Domažlice
-13-14.března školení strojníků Domažlice
-2-4.dubna školení velitelů Domažlice
-31.května Oslava 140 let Kout n/Š
-29.března soutěž „Věž Domažlice“
-7.června Okresní soutěž v požárním sportu Domažlice
Hodnocení okrskové soutěže (výsledková listina) a námětového cvičení v Oprechticích.

  


Zpráva hospodáře okrsku: vz. p.Wurm
    Výdaje OÚ na činnost okrsku:
      -   108 tis – nákup výzbroje a výstroje
	56 tis. – oprava a údržba Avia

17 tis.- pohonné hmoty
12 tis.- ošacení
36 tis.- ostatní
Celkem výdaje 229 tis. Kč

Zpráva vedoucí mládeže sl.Bláhová
Informovala - o soutěži „Požární ochrana očima dětí“,které zúčastnily kolektivy z Hříchovic a Stanětic
                    -  o okrskové soutěži , které se zúčastnily kolektivy Hříchovic,Stanětic a Oprechtic
 Dále informovala o akcích,které připravili členové SDH pro děti – Den dětí,výlety do ZOO,bazénu,na Šumavu apod.
 
Zpráva strojníka vz.p.Šimánek
 Seznámil přítomné s kontrolou ,která byla provedena
Zahořany- nepředložena přenosná svítilna, ostatní v pořádku
Sedlice – dokončena oprava požární zbrojnice,doplnit hadice „B“
Bořice – provést opravu hadic,ostatní v pořádku
Oprechtice – nenabitá autobaterie,ostatní v pořádku
Stanětice – v pořádku
Hříchovice – v pořádku,doporučeno stavební úpravy požární zbrojnice
Celkový stav : velmi dobré vybavení výzbroje a výstroje,upozornil na povinou zásobu pohonných hmot ve zbrojnicích ( plná nádrž u PS + 40 l BA)   

Diskuse:
p.Kámen: kritizoval termín školení velitelů a strojníků

p.Voráček: připomínka k zajištění signalizace při zásahu,doporučil nákup ručních radiostanic   

p Dolejš: připomínka k termínu a organizaci okrskové soutěže
Poděkoval p.Kastlovi,za sponzorování soutěžního poháru 

p.Řehák: informoval o rozpočtu OÚ na rok 2008 – pro SDH vyčleněno cca 120 tis. Kč plus nutné výdaje na doplnění ochranných přileb a lekárniček.Požádal,aby požadavky na nákup výstroje a výzbroje byly předány do konce září.
Dále kladně hodnotil práci okrsku ale i jednotlivých SDH,zejména pak práci pro OÚ,práci s mládeží a aktivity ve společenském životě obcí.
Závěrem poděkoval za dosavadní činnost.

p.Šimánek: vyjádřil se k problematice předávání signálů při zásahu,prověří použití a cenovou dostupnost
ručních radiostanic.

p.Wurm:informoval- o školení rozhodčích a možnosti získání odbornost II a III stupně
	o využívání PC programů pro činnost SDH

o krádežích historických has. věcí
p.Kastl: informoval,že pro letošní soutěž připravil pohár pro soutěž žen a překvapení pro soutěž mládeže.

Usnesení
Viz příloha

Závěr : p:Dolejš                        
   Poděkování za dosavadní činnost.
V Hříchovicích   1.3.2008                                                         Zapsal jednatel okrsku: J Hoffmann


U S N E S N Í
z Výroční  schůze okrsku Zahořany  ze dne 1.3.2008

Bere na vědomí

zprávu o činnost
zprávu velitele okrsku
zprávu o hospodáře
zprávu vedoucí mládeže
zprávu strojníka
plán akcí na rok 2008
termín školení strojníků 13-14.3 2008-03-09
termín školení velitelů 2-4.4. 2008-03-09
termín školení rozhodčích 29.3.2008-03-09




Schvaluje
-     pracovní schůzi dne 9.května 2008 
	termín okrskové soutěže v Zahořanech na 31.května 2008


Ukládá

-     všem členům výboru okrsku se aktivně podílet na činnosti okrsku
	SDH Stanětice zorganizovat námětové cvičení

veliteli okrsku prověřit možnost používání radiostanic
p.Šimánkovi cenovou nabídku a technické možnosti ručních radiostanic



