SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

HORKY
- Adresa: Horky 55, 570 01 Litomyšl

- IČO:

- Mail:

- Reg. číslo: 533068

sdh.horky@email.cz

64210529

Usnesení valné hromady sboru ze dne 11.02.2017
Program:

1) Přijetí nových členů do sboru
2) Projednání a zvolení jednotlivých členů výboru
3) Projednání povinné výměny členských průkazů
4) Seznámení s podobou přestavby místního obecního kulturního objektu
5) Diskuze o budoucí činnosti sboru

Na této schůzi byla přítomna valná většina stávajících členů sboru, byly přítomni všichni členové
výboru, tak jak byli zvoleni na členské schůzi dne 18. 11. 2016. Spolu s nimi zde byli přítomni i všichni
nově přijatí členové. Přítomni byli i někteří hosté z řad občanů obce.
Zahájení se v 18:30 ujal a následně vedl valnou hromadu Radek Sokol. Přivítal všechny přítomné a
přednesl návrh programu této schůze. Program byl všemi přítomnými beze změn odsouhlasen.
1)
Prvním bodem programu bylo přijetí nových členů do sboru. Přihlásilo se a bylo přijato celkem 16
občanů.
2)
Druhým bodem programu bylo projednání a zvolení jednotlivých členů výboru. Po předložení
návrhu rozdělení jednotlivých funkcí proběhlo hlasování, ve kterém byl tento návrh schválen.
Předložený a schválený návrh rozdělení funkcí:
Starosta:

SOKOL Radek

nar. 11. 08. 1995

Horky 67, 570 01 Litomyšl

Náměstek Starosty: FILIP Lubomír

nar. 20. 10. 1971

Horky 15, 570 01 Litomyšl

Velitel:

REJMAN Václav

nar. 11. 09. 1998

Janov 52, 569 55 Janov

Jednatel:

PECHANEC Josef

nar. 15. 12. 1964

Horky 32, 570 01 Litomyšl

Hospodář:

PECHANCOVÁ Veronika

nar. 22. 12. 1989

Horky 32, 570 01 Litomyšl

Strojník:

PROCHÁZKA Pavel

nar. 08. 08. 1977

Horky 54, 570 01 Litomyšl

Člen:

PELC Libor

nar. 11. 06. 1975

Horky 67, 570 01 Litomyšl

3)
Ve třetím bodě programu byly všichni seznámeni s podrobnostmi týkající se nových členských
průkazů. Následně proběhla individuální volba průkazu. Všichni členové sboru si zvolili členský
průkaz s delší dobou platnosti, bez slevového loga EYCA.
4)
Čtvrtým bodem programu bylo seznámení s podobou přestavby místního obecního kulturního
objektu. U tohoto bodu se slova spolu s Radkem Sokolem ujal i starosta obce Josef Pechanec a
Vladimír Eliáš. Všem zúčastněným byla popsána podoba přestavby, jak z hlediska výsledné podoby,
tak z hlediska časového a technologického. Zájemcům byl ukázán a okomentován výkres
přestavby. Závěrem byli všichni zúčastnění členové sboru požádáni o výpomoc při realizaci
přestavby.
5)
V pátém bodě programu byly předneseny aktivity, na kterých by se sbor mohl nyní i v budoucnu
podílet. Následně proběhla na toto téma otevřená diskuze.
Jelikož, po projednání všech pěti plánovaných bodů schůze, nebyl navrhnut žádný další bod
k jednání, byla schůze ukončena.
Zapsal: Radek Sokol

V Horkách
11.02.2017

Starosta SDH

