Zápis ze schůze výboru Sdružení dobrovolných hasičů Horky
konaného dne 18. 11. 2016
Program:

1) Projednání a zvolení jednotlivých členů výboru
2) Projednání a schválení podoby rekonstrukce místního kulturního objektu
3) Projednání a ustanovení termínu a rozsahu úklidových prací v místním
volnočasovém areálu.

Na této schůzi byla přítomna valné většina členů výboru, tak jak byla zvolena na členské schůzi dne
24. 03. 2000. Spolu s nimi zde byli přítomni i někteří hosté.
Zahájení se uskutečnilo v 19:00 přednesením jednotlivých bodů programu této schůze.
1)

Hlavním bodem programu bylo projednání a zvolení jednotlivých členů výboru. Po předložení návrhu
rozdělení jednotlivých funkcí proběhlo hlasování, ve kterém byl tento návrh jednomyslně schválen.
Předložený a schválený návrh rozdělení funkcí:
Starosta:
Náměstek Starosty:
Velitel:
Jednatel:
Hospodář:

FILIP Lubomír
SOKOL Radek
ELIÁŠ Vladimír
PROCHÁZKA Pavel
PECHANCOVÁ Jana

nar. 20. 10. 1971
nar. 11. 08. 1995
nar. 22. 05. 1976
nar. 08. 08. 1977
nar. 09. 07. 1969

Horky 15, 570 01 Litomyšl
Horky 67, 570 01 Litomyšl
Horky 52, 570 01 Litomyšl
Horky 54, 570 01 Litomyšl
Horky 32, 570 01 Litomyšl

2)

Druhým bodem schůze bylo projednání a schválení podoby rekonstrukce místního kulturního
objektu. Po předložení návrhu výsledné podoby kulturního objektu byl ponechán čas diskuzi na toto
téma. Po diskuzi proběhlo hlasování, ve kterém byla navrhovaná podoba rekonstrukce schválena.
Stručná podoba rekonstrukce:
- Oprava stávající podlahy ve velkém sále
- Předělení zadního skladu na 2 místnosti: sklad + kuchyňka pro personál
- Zhotovení průchodu z velkého sálu do nové místnosti: kuchyňka pro personál
- Osazení nové kuchyňské linky v nově místnosti: kuchyňka pro personál
- Osazení nových vstupních dveří
- Nová výmalba a obklady stěn
- Zhotovení či pořízení části nového vnitřního vybavení
3)

Třetím a posledním bodem schůze bylo projednání a ustanovení termínu a rozsahu úklidových prací
v místním volnočasovém areálu. Po krátké diskuzi byl určen rozsah i termín úklidových prací.
Jelikož, po projednání všech tří plánovaných bodů schůze, nebyl navrhnut žádný další bod k jednání,
byla schůze ukončena.
Zapsal: Radek Sokol
Náměstek starosty SDH

Starosta SDH

