
 

Zápis z členské schůze č. III / 2020                                               26. 6. 2020 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

Přítomni : Koželuh J., Vaníček A. st., Najman M., Najmanová Z., Vaníčková P., Cvrčková R., 

Lhoták Ja., Lhoták Jakub,  Pitro K.,  Karásek K., Kohoutek M., Koželuh M., Messner T, 

Österreicherová K., Kinský L., Koželuhová M., Bugno K., Cvrček J., Vaníček A.ml., 

  

1) Kontrola zápisu z minulé – výborové schůze – přečetla Cvrčková R. 

 

2)  Informace o STK hasičských aut -  AVIA – bude provedena technická a auto se 

vymění se současnou avií SDH Hnanice, avia Hnanice se nabídne k prodeji 

Tatra – technická je platná do srpna tohoto roku, během srpna se provede nová 

technická kontrola. 

 

3) Dopravní automobil – nové dopravní auto je předáno, zavedeno. Již jezdí na 

výjezdy. Velitel sboru informoval o sponzorském daru od firmy Zea Sedmihorky a 

to motorovou pilu, která se využívá při výjezdech.  

Dále informoval o výjezdech – od ledna 2020 je na kontě již 31 výjezdů (k 26. 6. 

2020), převážná většina je k popadaným stromům nebo jako technická pomoc u 

bleskových záplav, informoval, že za posledních několik let je to nejvíce výjezdů. 

Výjezdy byly minimálně v  pěti členech výjezdní jednotky.  

Pan Srb poslala e-mailem poděkování za pomoc při zásahu po bleskové záplavě. 

 

4) Myslivecká chata -        termín letošní akce na myslivecké chatě je stanoven na         

29. 8. 2020 od 14. hodin.  

Schváleno 

Pozvánky vytvoří paní Österreicherová K. 

Dle počtu přihlášených lidí se nakoupí občerstvení (krkovice, kuřecí, špekáčky). 

Jídlo na myslivecké chatě bude pro lidi zdarma, pití se bude platit. Místní ženy  

napečou sladké.  

 

5) Dotace z rozpočtu obce– starosta sboru informoval přítomné o uznané dotaci 

z rozpočtu obce. Dotace byla schválena a SDH dostane 5.tis. korun.  

Bylo navrženo a schváleno,  aby byla dotace použita na nákup aparatury. Výběr a 

nákup zajistí Koželuh R. 

Schváleno 

 

 

 

 

 



 

 

6) Slavnostní předání DA – velitel sboru p. Koželuh navrhl uskutečnit slavnostní 

předání DA na Hruboskalských slavnostech konaných v září tohoto roku. V rámci 

tohoto předání proběhne i žehnání dopravního hasičského automobilu. Na příštím 

zasedání se rozhodne v jakém oděvu se půjde. 

Schváleno 

 

 

 

7) Finanční rozbor – 1) Ples 2020 – výdělek 17 375,-- 

     2) Železný šrot – 23 711,-- 

 

8) Volba revisora – starosta sboru navrhl do funkce revizora sboru p. Procházku 

Michala 

Schváleno 

 

9) Příspěvek na veřejný účet COVID – 19 LIBERECKÝ KRAJ -  velitel sboru 

navrhl poslat jednorázový příspěvek na účet COVID- 19, dle dostupných 

informací stejně tak učinily i jiné sbory v okolí, navrhovaná částka je 2 000,-- 

Schváleno 

 

10)  Řešení situace kolem neuskutečněné MVH 

Starosta sboru nabídl sestře Österreicherové dvě varianty – možnosti 

1) Svolání MVH ještě před řádnou valnou hromadou 

2) Řešit vše na VVH  

sestra Österreicherová si vzala čas na rozmyšlenou. 

 

 

 

 

    Informace – různé 

 

 

Vzhledem k situaci kolem onemocnění COVID – 19 byly veškeré akce přesunuty 

na další rok 2021.  

Litoměřické hasičské slavnosti, soutěže mistrovských závodů atd. 

Velitel sboru informoval, že okrsková soutěž v roce 2021 bude pořádána naším 

sborem. 

Informoval také, že jednou z mála akcí, která se v současné době koná, je okresní 

pohár v požárním útoku. 

 

 

 



 

 

Informace z OÚ – starosta sboru informoval přítomné o výběrovém řízení na 

hasičskou cisternu – byla vybrána nabídka od firmy KOBIT, značka SCANIA 

 

Starosta sboru informoval o odeslání potřebných dokumentů na OSH. 

 

Focení auto do kalendáře a případnou prezentaci – focení je dohodnuto s p. 

Österreicherovou 

uskuteční se dle počasí 

 

 

 

    Informace - různé 

 

Webové stránky  - na pokračování v práci spravování – aktualizaci webových 

stránek sboru byla oslovena paní Österreicherová. 

 

Zakoupení autokamery do DA – vybere pan Lhoták 

 

Zajištění gratulace pro Koželuha Romana k životnímu jubileu 50. let. 

 

Ústní žádost p. Messnera o vyjádření ohledně námitek k VVH 2019 – řeší starosta 

sboru 

  

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Ing. Romana Cvrčková    26. 6.  2020 

                  jednatelka SDH Hrubá Skála  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


