Sbor dobrovolných hasičů Horní Suchá , ul. Centrum 468, 735 35 Horn Suchá
Zápis z vyborové schůze konané dne 21.3.2017 v 17:00h
Zahájení
schůzi zahájila starostka sboru paní Lucie Zsibritová, která přivítala přítomné členy výboru a
navrhla, aby se schůze řídila programem v tomto znění
1) kontrola zápisu z minulé schůze
2) došlá pošta
3) jubilanti
4) zhodnocení plesu ze dne 25.2.2017
5) kladení věnců dne 3.5.2017
6) pouť dne 7.5.2017
7) akce daruj krev dne 15.5.2017
8) různé
9) závěr
Ad1)
Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)

kontrolu zápisu z minulé schůze provedla starostka sboru p. L. Zsibritová
došlá pošta : výpis z účtu, faktura za svoz odpadu,faktura za paušální poplatek energii
jubilanti: 0
starostka SDH paní L.Zsibritová seznámila přítomné členy se ziskem a výdaji z plesu.Tato
akce byla zhodnocená jako úspěšná. Členové výboru projednávali zda na dalším plese bude
hrát skupina pod vedením pana Muchy nebo ne. Po dlouhé diskusi se výbor dohodl, že v
příštím roce se bude konat ples 2.3.2018 a k tanci bude hrát skupina od pana Muchy.

Ad 5) dne 3.5.2017 v 15:00h se konala akce kladení věnců. Této akce se zúčastnili i někteříí
členové výboru
Ad 6) na akci daruj krev s dobrovolnými hasiči, která se konala dne 15.5.2017 se přihlásilo 5
členů ze sboru
Ad 7) příprava na pouť , která se konala dne 7.5.2017 , výbor se dohodl, že se v arealu požární
zbrojnice zajistí prodej nápojů, občerstvení a hudební produkce. Sraz na tuto akci byl v
9:00h
Ad 8) různé:
•
byla navržena koupě grilu k využití na akce, které bude pořádat sbor. Výbor schválil
částku 15 000,- KČ k zakoupení grilu.
•
dalším bodem byla naplánováná brigáda dne 21.4.2017 odpoledne k úklidu prostor požární
zbrojnice a natření laviček
•
výbor uvolnil peníze na opravu mašiny pro soutěžní družstvo .Následně se tato oprava nechá
proplatit obci
•
pan R.Krhovjak požádal přítomné členy o pomoc k zajištení organizace na okresním kole ,
které se konalo dne 21.5.- 23.5.2017 na hřišti v Českém Těšíně.
•
o slovo se přihlásila paní K.Petříčková, která požádala výbor o vyučtování jednotlivých akcí
nejpozději do 1.měsíce po ukončení akce. Výpisy z účtu dávat zvlášť. Výbor tento
požadavek schválil
•
dalším bode byl nákup sotěžních dresu pro děti a veškerého vybavení k sotěžení.Výbor vše
schválil a dětem nechal zakoupit vše potřebné
Závěr schůze provedla starostka L.Zsibritová

Zápis provedla: Petra Sszelongová

