Zápis ze schůze výkonného výboru Sboru
dobrovolných hasičů Nespeky
Datum: 3.1.2014
Přítomni: Tyrner, Siebert, Vinduška, Čáp, Čápová, Třasák, Sýkora, Kubeška
ml., Drnec
Hosté:
Projednávané body schůze :
1. Příspěvek na rok 2014 - Byla uzavřena smlouva s obcí na poskytnutí

příspěvku pro SDH Nespeky na rok 2014 ve výši 40.000,- Kč. Žádost
hasičů na zhotovení nových vrat a podlahy v budově Hasičské zbrojnice
v Nespekách vzalo zastupitelstvo na vědomí a doporučilo tuto žádost
znovu podat na začátku II.pololetí roku 2014.
2. 2.díl knihy SDH Středočeského kraje – probíhá - příprava materiálu
pro příspěvek Vinduška+Čápová
3. Členská základna – shromáždění a kontrola přihlášek, urgence
příspěvků na rok 2014 – jmenovitě bude zaslána SMS na zaplacení do
15.1.2014 – Vinduška+Čápová (po uzávěrce – 5.1. poslána SMS 17 hasičům)
4. Hasičská zábava – vstupenky, lístky na tombolu, plakáty a pozvánky
zajistil P.Čáp. Byla podána žádost pivovaru Benešov o sponzorský dar.
Zvaní proběhne 18.1.2014 – Čáp, Třasák, Bíba?, Babický?. Rezervace
stolů od 15.1. – Vinduška. Věci do tomboly budou průběžně
shromažďovány v klubovně. Domluven nákup cen v hodnotě 500,-Kč
(bude upřesněno 24.1.2014).
5. Kronika SDH Nespeky – žádost na občany o poskytnutí starých
fotografií, předmětů atd. vyvěšena na nástěnce
a zveřejněna na
internetu. – Čápová
6. Příspěvky do časopisu Dnespek – Návrh p. Vindušky na základě prosby
p. Voldřichové o pravidelné poskytování článků a příspěvků do vydání
časopisu Dnespek. Bude řešeno na příští pravidelné schůzi – je potřeba
vybrat mezi hasiči někoho, kdo by si to vzal na starost.
7. Odsouhlasena částka ve výši 2000,- Kč na pořízení věnce nebo kytice za
SDH Nespeky . Peníze budou předány osobně rodině R.B. – Tyrner
(odsouhlasení proběhlo po skončení schůze na základě informace o pohřbu)

Příští mimořádná schůze výboru SDH Nespeky bude 24.1.2014 od 18 hod
ve Staré Hospodě.
Jan Tyrner
starosta SDH Nespeky

Iva Čápová
jednatel SDH Nespeky

