
 

 

Zápis z členské schůze č. 10/ 2022       29.12. 2022 

Hasičská místnost OÚ Hrubá Skála 

 

Bod č.1 – zhodnocení VVH 

Starosta sboru - za mě proběhla bez větších problémů, protáhl se začátek VVH kvůli ohlášenému možnému 

výjezdu s transportem osoby, která skočila ze skály a nevědělo se kdo ji může – má ten transport provézt. 

Co se týká účasti na VVH tak byla žalostná. 

Dovolen člen výboru – Květa Osterreicherrová 

Bod č. 2 – ples 2023 Rovensko pod Tr., sál radnice 

Termín: 25.2.2023 

Sál: domluven 

Hudba: domluvena 

Vstupné: 150,-Kč 

Otázka řešení dopravy(autobus): bylo rozhodnuto, že doprava – svoz se vyřeší DA, dle zájmu. 

Pozvánku vytvoří Květa Osterreicherrová , starosta to s ní domluví. 

Dále bych tímto chtěl požádal všechny, aby se pokusili získat nějakou tombolu, každý v rámci svých 

možností.                                                     

 

Bod č.3 – VVH Karlovice termín 4.2.2023 

Delegát Kohoutek Martin, jako druhý Vaníček Patrik 

Ostatní pro připomenutí: 

SDH Křečovice: datum 7.1.2023, delegáti Najman Michal, Lhoták Jakub 

SDH Troskovice: datum 21.1.2023, delegáti Bugno Karel, Vaníčková Pavla 

SDH Hnanice-Borek: datum 28.1.2023, delegáti Lhoták Jan, Lhotákova Jaroslava 

Bod č. 4 – plán práce, plán schůzí se stanovenými datumy 

- Sestaví do příští schůze starosta sboru 

 

Bod č. 5 – gratulace  



- Do 10.ledna 2023 připraví starosta sboru seznam gratulací, kontrola s Koželuhem Romanem  

- Gratulace za minulý rok proběhly všechny dle seznamu 

Bod č. 6 – zaslání – odvod členských příspěvků 

Hospodářka sboru zajistí do 31.ledna 2023, odvod je 200,-Kč na člena 

Jen pro připomenutí dle našich zvyklostí vybereme cca 15.200,- 

Odvod na OSH bude činit cca 24.200,-Kč 

Rozdíl cca 9.000,- bude zaplacen z účtu sboru 

- Odhlášen jeden člen: Simona Čechová 

Přes již zmíněný návrh výboru SDH Hrubá Skála bych otázku výše členských příspěvků, který se letos na 

VVH neschvaloval, (z důvodu malé účasti), ještě jednou otevřel na nějaké členské schůzi ( cca asi březen, 

duben jak to tam výjde) 

 

Bod č. 7– zaslání hlášení o činnosti sboru za rok 2022 na OSH  

- Zajistí do 31.ledna 2023 starosta sboru 

Bod č. 8– vyznamenání 

    - Lhoták Jan st. -předána věrnostní stužka za 40let 

Bod č. 9– zaslání peněžité částky 

- Byla zaslána peněžitá částka ve výši 5.000,-Kč na transparentní účet zřízený obcí Skalice u České Lípy 

na pomoc rodině, tragicky zemřelého dobrovolného hasiče pana Ing. Jana Dvořáka 

Odsouhlaseno emailovou korespondencí 

 

A na závěr starosta ještě jednou Všem poděkoval za odvedenou práci pro sbor či výjezdovou jednotku nebo 

obec za rok 2022, popřál Vám Všem do Nového roku hlavně hodně, hodně zdraví a krásný konec roku. 

 

 

Zapsala: Ing. Romana Cvrčková   29.12.2022 


