Zápis z Výro ní valné hromady 10. okrsku SH MS Praha - západ
konané 22. 1. 2011 ve Št chovicích, restaurace Na Peškov
Výro ní valnou hromadu zahájil br. starosta okrsku Ji í Malý v 18.45 hodin.
P ítomni
lenové výboru br. Malý, br. Vála, br. Adam, br. Šefránek, br. Dalibába, br. Kaduch
(omluvena s. Lišková);
22 delegát ze všech SDH okrsku – Buš, Hradištko, Mase ín, Pikovice, Slapy, Št chovice;
Host mjr. Bc Stanislav Vlach.
Program:
Zpráva o innosti okrsku v roce 2010
Zpráva o majetku okrsku a zpráva revizní.
Zpráva o innosti Rady prevence OSH MS.
Plán innosti okrsku na rok 2011.
Zpráva o innosti okrsku v roce 2010 – br. Malý.
Konstatováno, že innost okrsku spo ívá v innosti jednotlivých SDH.
schází se dle pot eby, nejmén však dvakrát ro n .

innost výboru okrsku:

Zpráva o majetku okrsku k 31. 12. 2010 – br. Malý.
Konstatováno, že okrsek žádný vlastní majetek nemá.
Revizní zpráva – br. Malý.
Konstatováno, že vzhledem k absenci majetku není co revidovat.
Zpráva o innosti Rady prevence OSH MS – br. Šefránek.
Viz p ílohu. Dále br. Šefránek informoval o umíst ní sester Lucie Vnou kové a Tereze Vondrá kové
(ob SDH Hradištko) v literární a výtvarné sout ži POOD na p kném 3. míst v rámci okresu Prahazápad.
Plán innosti okrsku na rok 2011 – Malý.
innost okrsku bude i nadále spo ívat v innosti jednotlivých SDH. Výbor okrsku se i nadále bude
scházet dle pot eby, nejmén však dvakrát ro n .
V diskusi mimo jiné br. Kop iva (SDH Št chovice) p ipomn l existenci www stránek okrsku s tím,
že je zde možnost zve ejnit cokoli, co sbory 10. okrsku považují za vhodné. P ísp vky lze zasílat na
adresu martin.kopriva@tiscali.cz.
Stránky jsou zatím sou ástí stránek SDH Št chovice, na úvodní stránce položka "10. okrsek"
v Základním menu vlevo.
Dále byla tlumo ena žádost starosty OSH MS br. Mlejnského, aby mu každý sbor zasílal zprávy o
veškerých chystaných akcích – bude je zve ej ovat na www stránkách OSH MS.
Výro ní valná hromada byla ukon ena v 19.00 hodin.
Zapsal br. Kobl (SDH Mase ín)

