Zápis z mimořádné schůze výkonného výboru Sboru dobrovolných hasičů
Nespeky
Datum: 24.1.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Vinduška, Čáp, Čápová, Třasák, Kubeška ml., Basl ml.

Projednávané body schůze:
1. Valná výroční hromada SDH Pyšely – za SDH Nespeky se zúčastní Tyrner, Siebert
2. Platný vzor razítka SDH Nespeky –má Petra Kubešková, druhé u I. Čápové bude sloužit pro interní
potřebu.
3. SDH Nespeky byla přidělena nová nástěnka – klíče na Obecním úřadě a u I. Čápové
4. Příspěvky za rok 2014 – odevzdání do pátku 31.1.2014 do 14 hodin – zařídí P. Kubešková
5. Žádost a finanční příspěvek okrsku – zamítnuto
6. Nezaplacené příspěvky na rok 2014 – k 31.1.2014 budou členové, kteří nezaplatili, vyškrtnuti ze sboru.
(Hauslerová, Králíčková, Krištof, Šmahelová, Zajícová)
7. Pojištění hasičárny – nabídka od České pojišťovny. P. Vinduška požádá o nabídku Hasičskou
pojišťovnu. Pojištění se bude vztahovat jenom na krádež majetku. Seznam majetku SDH Nespeky
k dispozici pojišťovně předala I. Čápová. Vyhodnocení nabídek a uzavření pojistky bude mít na
starosti – L. Siebert
8. Dle nového občanského zákoníku dojde k transformaci občanských sdružení na spolky – info od P.
Vindušky – dopady na SDH budou projednány na další schůzi
9. Okrsková soutěž – květen 2014 – v případě pořádání v Nespekách, by bylo vhodné oslavit 85. výročí
našeho sboru – bude projednáno na příští schůzi
10. Uctění památky našeho člena Rendy Bisagi minutou ticha.
11. Hasičská zábava – tombola
-

Zvaní proběhlo 15.1.2014 – Všem občanům děkujeme za finanční a jiné příspěvky

-

Seznam tomboly – Čápová

-

Jmenovky na stůl – Čápová

-

Vybírání vstupného - Čápová

-

Vyúčtování nákladů – Čápová

-

Zaplacení kapely – 6000,- - Čápová

-

Prodej lístků do tomboly – členky SDH

-

Příprava věcí do tomboly – v pátek večer v hasičárně – Čápová, Čáp, Vinduška

-

Příprava sálu 1.2. po 18 hod v hospodě

Příští schůze výboru SDH Nespeky bude 7.2.2014 od 18 hod ve Staré Hospodě.

Iva Čápová
jednatel SDH Nespeky

Jan Tyrner
starosta SDH Nespeky

