
 

 

Zápis z výborové schůze č. 3 / 2021                                               10. 9. 2021 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

Přítomni: dle listu přítomných v příloze č. 1 

 

1) Ověření zápisu z minulé schůze – přečetla jednatelka sboru 

  

 

2) Zhodnocení akce oslavy 130. let SDH Hrubá Skála – všichni členové výboru se shodli, že akce 

se zdařila. V rámci oslav se konala soutěž v požárním útoku mladých hasičů a dobrovolných 

hasičů – Hruboskalský pohár – celá soutěž proběhla s hojnou účastí okolních sborů, organizačně 

bez komplikací.  

   

3) Finanční zhodnocení akce 130.let – finanční rozbor přednesla hospodářka sboru ses. Vaníčková, 

kdy celkové náklady byly 61 071,-- a tržby 71 480,-- výnos z akce byl tedy 10 409,-Kč. 

Starosta sboru navrhl poslat výnos do tornádem postižené obce a to hasičům do Moravské Nové 

Vsi na transparentní účet. 

       SCHVÁLENO 

 

Starosta sboru poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách celé této akce – oslavy. 

 

 

4) Starosta informoval o podání žádosti o dotaci na volnočasové aktivity mladých hasičů na OSH.

  

 

5) Dále informoval o změně stanoviska ředitele zámku o možnosti pořádání VVH, celá věc se ještě 

musí dořešit, aktuální je také popřemýšlet o alternativách konání valné hromady (Hotel Štekl, 

Zámek nebo Rovensko pod T.) 

 

 

6) Příprava VVH, která se bude konat dne 20. 11.2021 – rozeslání pozvánek na okolní sbory, 

obce, členům, sponzorům, čestným hostům atd.- zajistí jednatelka a starosta sboru. 

 

 

Valnou hromadu povede starosta sboru Aleš Vaníček  

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Uctění památky zesnulých 

3. Volba návrhové a volební komise 

4. Vystoupení mladých hasičů 

5. Zpráva o činnosti sboru 

6. Zpráva o činnosti mladých hasičů 



7. Zpráva o hospodaření sboru 

8. Zpráva revizora sboru 

9. Volba člena výboru 

10. Udělení vyznamenání 

11. Diskuse 

12. Usnesení, závěr 

 

 Finanční zprávu zpracuje hospodářka sboru Pavla Vaníčková, zprávu o činnosti mladých 

hasičů připraví Michal Najman. 

 

Vyznamenání připravil a přednesl starosta sboru – viz příloha č.2 

 

 

       SCHVÁLENO 

 

 

Organizační záležitosti 

 

1) Úklid hasičské zbrojnice – k zamýšlené opravě omítek a podlah v místě stání CAS proběhne 

v termínu 24. 9. 2021 – 30.9. 2021 

 

2) Brigáda v Karlovicích II. část – je nutné se domluvit na dokončení prací na odklízení stromů, 

keřů, větví, dle počasí bude brigáda dne 25. 9. 2021, sraz 7.30 h. u Hasičské zbrojnice.  

 

3) Filmování – sbor byl požádán o asistenci a požární dohled při filmování ve skalním městě, 

firmou Partnership Picture s.r.o. a to 5. 10. 2021, 6. 10. 2021, 7. 10. 2021, 8. 10. 2021, nabízená 

odměna cca 50. 000,- v závislosti na počtu zmíněných požárních dohledů a asistencí. 

 

       SCHVÁLENO 

 

 

4) Výběr příspěvků za členství ve sboru za rok 2021 se provede způsobem zasláním na účet sboru, 

informace o zaslání příspěvků rozešle na e-maily jednatelka sboru. 

 

 

5) Proběhlé gratulace členům sboru:  

 Macháček Jarmil – 70let  

 Kohoutková Blanka – 50let 

 Dědková Irena -70let 

                  Gratulace, které proběhnou: 

 Drbohlav František – 80let 

 Karásek Karel st.- 75let 

 Kupcová Monika – 50let 

 

6) Návrh velitele sboru pro nákup uniformy pro jednatelku sboru. 

 

       SCHVÁLENO 



 

7) Starosta sboru informoval o pojištění obou hasičských aut. 

 

8) Na OSH byly zaslány materiály ohledně kroniky sboru 2005-2020, které zpracovala Květa 

Österreicherová, za což starosta sboru děkuje. 

 

9) Starosta sboru informoval přítomné o jednání Výkonného výboru OSH Semily ze  

dne 17.6.2021. - málo z něho (zápis k nahlédnutí) na www.oshsemily.cz:   

- Otázka řešení pořádání společných okresů a kraje v požárním sportu 

- Aktualizace seznamu rozhodčích na okrese 

- Rozběhl se Pohár OSH 

- Otázka půjčování zakoupené nové mašiny okresu 

- Proběhlo okresní kolo Plamen 

- Termín konání VI. sjezdu SHČMS v Brně – 9.7.2021 

 Na něm starostkou SHČMS zvolena Ing. Monika Němečková 

 

- Stanoven termín setkání starostů sborů okresu Semily v Košťálově – 1.7.2021 

 Na něm schválen rozpočet a plán práce OSH na rok 2021 

 Za OSH zasláno 20.000,-Kč  SDH Moravské Nové Vsi – pomoc po tornádu 

 

10)  Dne 18. 9. 2021 pořádá SDH Karlovice netradiční soutěž v požárním útoku. 

Soutěže se zúčastníme. 

 

 

Zapsala: Ing. Romana Cvrčková    10. 9. 2021 

                  jednatelka SDH Hrubá Skála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oshsemily.cz/


   příloha č. 1 

  


