
 Zápis z VV + starostů okrsků dne 7.2.2011 

1/Kontrola usnesení  z minulého  VV 

  -p.Hoferek byl pozván na VV-omluvil se dopisem 

-zpracován grant na Středočeský kraj 

-inventura proběhla a vše zasláno na SH ČMS 

-odznaky odbornosti -jsou k dispozici kompletní otázky 

-plán VV stanoven 

-vyznamenání předána na VH 

-dotace na rok 2010 byly vyčerpány 

-termíny Boleslavského poháru-stanoveno/6 soutěţí-SDH Petkovy odstoupily 

-zápis z VV  Krajského sdruţení-finanční rozpočet na rok 2011 a plán činnosti KSH 

                                                    -termíny soutěţí-děti-24-26.6. 

                                                    -dospělí 17-19.6.Nymburk 

                                                    -kontrola OSH-Příbram,Praha Východ 

                                                    -prodána VPO-vysvětlení na příštím VV KSH                                                

2/Zprávy z SH ČMS,VV OSH,OPRM,ORV,ORP 

-ORM-příprava II,části hry Plamen-19.2.2011 v Dobrovici-štafeta dvojic,uzlování 

-zimní tábor 26.2.-4.3.2011-Poniklá-hotel Homole 

3/Placení členských příspěvků 

-nezaplacené příspěvky-Bakov,Benátky,Ctiměřice,Doubravička,Horní Mohelnice,Kluky,Košátky, 

  Kovánec,Krpy i za rok 2010,Ledce,Lhotky,Nemyslovice,Prodašice,Ptýrov,Sedlec,Strašnov,Struhy, 

  Týnec,Vinec,Vlčí Pole,Voděrady,Ţďár,Ţehrov 

4/Odevzdání  hlášení o činnosti SDH 

-odevzdalo jen 85 SDH. 

5/Zrušení SDH Čistá a Rabakov-bude projednáno na shromáţdění představitelů sborů v dubnu 

6/Zrušení okrsku č.21 a převod SDH do jiných okrsků-zatím nedodaly potřebné dokumenty 

7/Výpověď VPO ze smlouvy s OSH-podívat se na smlouvu a na příštím VV probrat 

8/Přeškolení rozhodčích  dne 12.2.2011 v Kosmonosích 

9/Školení nových rozhodčích 11-13.3.2011 v Dlouhé Lhotě 



10/Dodatečné schválení medailí sv.Floriána pro SDH-Nová Telib,Klášter Hradiště,Březno,Bělá p/B 

     Bakov,Ţehrov 

11/Vyhláška MZ o hygienických poţadavcích na tábory-uloţena na OSH 

12/Vyřešení Mladoboleslavského poháru-7.5.2011 – Dlouhá Lhota 

                                                                  28.5.2011-Vinec 

                                                                  11.6.2011 – Chotětov 

                                                                  13.8.2011 – Sukorady 

                                                                   3.9.2011 – Březno 

                                                                   10.9.2011 – Kosořice                                                           

13/Dořešit ORV-p.Šlégr-omluven-poţádal o uvolnění z funkce vedoucího ORV-nutno dořešit 

     na příštím VV 

14/Prozatimní pověření p.Karla Hoferka  zaspoupením na Krajském sdruţení 

      v komisi prevence-na shromáţdění představitelů sborů bude dodatečně 

      navrţen a schválen- 

15/Nová adresa stránek OSH-www.oshmb.cz 

16/Různé-vyřazení materiálu od obsluţné společnosti.Zatím uloţen na HZS Mladá Boleslav. 

                -plk.Ing.Jan Lejsek je ředitelem územního odboru HZS Mladá Boleslav 

                -25.3.2011-akce záchranných sloţek v hotelu Praha v Praze.zajištěn odvoz 16 míst 

                 Vstup a občerstvení co bude na stole zdarma. 

                -Do konce března kaţdé SDH podat daňové přiznání 

                -31.4.2011-memoriál Jana Aulického v Bukovně 

Okrskoví starostové mají společnou schůzi s VV dne 30.5.2011-Žádáme o účast!!!!!!! 

Zapsala Vávrová 

 

 


