PLÁN PRÁCE Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce Nespeky na rok 2014
Schůze Výboru SDH se budou nadále konat pravidelně vždy prvý pátek v měsíci od 19ti hodin,
v zimním období v lokálu hospody nebo hotelu, v letním období v klubovně Hasičské zbrojnice.
Členské schůze členů SDH budou konány vždy 1 x za čtvrtletí, z toho schůze ve 2. čtvrtletí bude
mít charakter běžné Valné hromady a schůze ve 4. čtvrtletí bude mít charakter Výroční Valné
hromady. Termíny a místo konání jednotlivých členských schůzí a Valných hromad stanoví výbor
SDH 14 dnů předem, účast členů SDH na Valných hromadách je povinná.
Jednání Výboru SDH a Valných hromad jsou usnášeníschopná za předpokladu nadpoloviční účasti
členů Výboru s hlasem rozhodujícím a na Valné hromadě při nadpoloviční účasti členů SDH. Dle
potřeby může starosta SDH svolat mimořádné zasedání Výboru SDH, Výbor SDH může svolat
mimořádnou členskou schůzi nebo Valnou hromadu.
SDH obce Nespeky má k dnešnímu dni celkem 64 členů. Výbor SDH, který bude zvolen na dnešní
Valné hromadě SDH Nespeky, bude aktivně pracovat i v roce 2014 v nově zvoleném složení.
Schůze Výboru SDH budou i nadále obsahovat pravidelné body :
- Kontrola zápisu z minulé schůze a kontrola plnění uložených úkolů
- Informace starosty SDH o proběhlých jednání s OÚ, OHS, občanskými sdružení apod.
- Zpráva velitele SDH o odborné přípravě, stavu požární techniky a příp. zásazích
- Zpráva náměstka starosty SDH o postupu prací na úpravě objektu hasičské zbrojnice
- Informace hospodářky SDH o čerpání a stavu finančních prostředků SDH
- Úkoly pro členy Výboru a členy SDH na nejbližší období a organizační záležitosti
Na pořad jednání výboru SDH budou dále zařazovány aktuální záležitosti, vyplývající z potřeb
Obecního úřadu, řešení případných krizových situací, spolupráce se zájmovými skupinami v obci,
operativní brigádnická činnost apod. Určení členové výboru se budou zúčastňovat okrskových schůzí
SDH a jednání na OHS Benešov.
Prioritním úkolem SDH Nespeky pro rok 2014 je další zvýšení akceschopnosti Sboru a brigádně
dokončení stavební rekonstrukce objektu požární zbrojnice. Orientační odhad potřebných finančních
prostředků na dokončení rekonstrukce garáže představuje pro rok 2012 cca 40 tis. Kč. Opětovně
pokusíme žádat Okresní sdružení hasičů a Středočeský kraj o dotaci, neboť dosavadní podané žádosti
nám byly vždy zamítnuty. Dále v příštím roce uskutečníme pátý ročník hasičské taneční zábavy a
v létě již šestý ročník zábavného odpoledne pro děti. Současně bude třeba zajistit potřebná školení pro
aktivní členy SDH a naše družstvo se samozřejmě zúčastní všech výcviků, cvičení a soutěží,
vyhlášených ze strany OHS Benešov a okrsku Čerčany. Členové SDH Nespeky jsou samozřejmě
v rámci svých časových a svolávacích možností připraveni zasáhnout při případných kalamitních
situacích v obci a okolí a pomáhat Obecnímu úřadu v naléhavých záležitostech, včetně spolupráce
s dalšími zájmovými skupinami v Nespekách. SDH Nespeky i pro rok 2014 zůstává zařazen
v Integrovaném záchranném systému okresu Benešov, i když stále nemáme statut řádné požární
jednotky.
V Nespekách dne 29.11.2014

Starosta SDH
Jan Tyrner

USNESENÍ
z výroční Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Nespeky,
konané dne 29.11.2013.
Z celkového počtu 64 členů SDH Nespeky ke dni konání VVH je přítomno 36 členů
(tj. 56 %) a VVH je tedy usnášeníschopná !
I. Členové SDH schvalují :
1) Zprávu o činnosti SDH za rok 2013
2) Zprávu o stavu a využití finančních prostředků SDH v roce 2013
3) Zprávu revizní komise
4) Zachování výše členských příspěvků 200,- Kč na člena, s odvodem 100,- Kč na OHS Benešov
5) Delegáty na Výroční Valnou hromadu okrsku v lednu 2014 Jana Tyrnera a Ladislava Sieberta
6) Nově zvolený výkonný výbor SDH ve složení :
S hlasem rozhodujícím :
S hlasem poradním :
Starosta SDH
Jan Tyrner
Strojníci SDH
Petr Kubeška ml.
Náměstek starosty
Ladislav Siebert
Petr Kačírek
Velitel SDH
Petr Kubeška st.
Milan Kačírek
Jednatel
Iva Čápová
Jiří Třasák
Hospodář
Petra Kubešková
Revizní komise :
Referent MTZ
Josef Čáp
Předseda
Jaroslav Basl ml.
Kronikář
Jan Kouba
Členové
Aleš Sýkora, Aleš Drnec
II. Členové SDH berou na vědomí :
1) Plnění úkolů z minulé Valné hromady SDH Nespeky
2) Informaci o průběhu oprav hasičské zbrojnice
3) Informaci o stavu hasičské techniky
4) Informaci o plánované výši finančního příspěvku obce na činnost a vybavení SDH v roce 2014
a plánované náklady obce na stavební materiál pro dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice2014
5) Nutné zapojení více členů SDH do brigádnické činnosti
III. Členové SDH ukládají :
a) výboru SDH :
1) Pokračovat v činnosti dle dlouhodobého plánu práce
2) Pravidelně informovat členy SDH pomocí vitríny a časopisu Nespek, případně SMS
3) Organizovat brigády na dokončení rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice a na běžnou
údržbu hasičské techniky
4) Zabezpečit v rozpočtu obce na rok 2014 finanční příspěvek pro SDH Nespeky
5) Využít všechny možnosti na dotace, vypisované z fondu Středočeského kraje
6) Po dohodě se starostou obce a dalšími zájmovými organizacemi v obci organizovat spolupráci
na společných akcích a brigádách
7) Zajistit účast statutárních zástupců SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH
8) Dle finančních možností obce zajistit materiál na dokončení rekonstrukce garáže
9) Organizovat účast členů SDH na okrskových i okresních cvičení a hasičských soutěží
10) Připravit a organizačně zajistit Hasičskou taneční zábavu a Zábavné odpoledne pro děti
11) Vyhodnotit diskusi a připomínky z Valné hromady a náměty zapracovat do plánu práce
b)
1)
1)
2)

všem členům SDH :
Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů dle plánu práce SDH na rok 2014.
Zajistit svojí maximální účast na akcích a brigádách, svolaných výborem SDH.
Dle potřeby a termínů vyplývajících ze zákonů a vyhlášek v platném znění se dle funkčního
zařazení ve SDH účastnit předepsaných školení a výcviku.
3) Maximálně se připravit na soutěže v požárním sportu, konané v příštím roce.
4) Nadále plně podporovat práci výboru SDH a získávat nové členy SDH.

Návrh usnesení byl přijat všemi přítomnými členy SDH Nespeky jednomyslně.
V Nespekách dne 29.11.2014

Starosta SDH
Jan Tyrner

Zpráva Revizní komise k hospodaření SDH Nespeky s finančními
prostředky za rok 2013
Revizní komise SDH Nespeky ve složení předseda Jaroslav Basl mladší,
členové Aleš Drnec a Josef Slunéčko provedla dne 21. 11.2013 kontrolu
hospodaření s finančními prostředky sboru v rozsahu, jak byla této Valné
hromadě předložena zpráva hospodářky SDH.
Byla provedena kontrola evidence příjmů a vydání dle peněžního deníku a
kontrola všech souvisejících dokladů včetně zůstatků ke dni kontroly na
bankovním účtu u České spořitelny a v pokladně sboru. Kontrola postihla dvě
samostatné části a to čerpání vlastních prostředků sboru a čerpání dotace od
obecního úřadu. Současně byla provedena kontrola správnosti daňového
přiznání pro finanční úřad za rok 2012.
Revizní komise SDH Nespeky konstatuje, že veškerá vydání sboru jsou
náležitě doložena odpovídajícími doklady a účty, nebyly nalezeny nedostatky
v evidenci hospodaření s finančními prostředky ze strany hospodářky sboru ani
jakékoliv neoprávněné výdaje. Revizní komise proto doporučuje této Valné
hromadě schválit v usnesení z Valné hromady hospodaření s finančními
prostředky SDH Nespeky za rok 2013.
Podepsáni :
………………..……

……………………….

Jaroslav Basl ml.v.r.
V Nespekách dne 29.11.2013

Aleš Drnec v.r.

……………………
Josef Slunéčko v.r

