
ZÁPIS Z VÝROČNÍ SCHŮZE SDH A JPO5 

  OBCE KOBYLNICE ZE  DNE 14.02.2015  

    
Přítomni:  Jičák,Křovinová,Cholenská ml.,Cholenský st.,Suchý,Šifta,  

                   Střelba,Střelbová,Hyková,Mulač,Šrajla F.,Šrajla J.,Truksa, 

                   Beránek,Kadeřávek,Šípová K.,Smutný. 

 
 

       Jednání zahájil starosta M.Jirčák , přivítal přítomné a přednesl body 

       Výroční schůze.  

 

       1/Organizace pálení čarodějnic 2015 

       2/Účast na okrskových soutěžích 

       3/Výročí 90let SDH Kobylnice 

       4/Brigáda v rámci obce Kobylnice 2015 

       5/Hydranty v obci Kobylnice 

       6/Spoluorganizace dětského dne –pouti 2015 s obcí Kobylnice 

       7/Podpora vzniku WEB stránek SDH Kobylnice 

       8/Snížení počtu aktivních členů 

       9/Proškolení zdravotní přípravy a legislativy 

     10/Hospodaření SDH za rok 2014 

     11/Hospodaření SDH na rok 2015 

     12/Účast na organizaci OLDTIMER BOHEMIA RALLY 

     13/Volba funkcionářů SDH Kobylnice(příloha registrační list SH ČMS) 

     14/Diskuze a závěr 

 

       Byli určeni ověřovatelé zápisu pan Suchý a pan Mulač,kteří jsou zároveň        

kontrolním výborem pro výkaz hospodaření SDH. 

        

 

1.   Organizace pálení čarodějnic 2015 

       - nahlášení polohy a termínu dispečinku 

       - určení požární hlídky 

       - zabezpečení případného dohašení v místě čarodějnic 

    

2.  Účast na okrskových soutěžích 

       - určení dle rozhodnutí při okrskové schůzi,která se bude konat 3/2015 

 

3.  Výročí 90let SDH Kobylnice 

     - určení data dle okrskové sschůze květen 2015                               

(předběžný termín 30.5.2015) 

     - určení začátku 13:00hod nástup uvítání a konce 16:00hod hodnocení, 

poté volná zábava 



     - zajištění občerstvení udírna klobásy a párky Suchý,Jirčák.Poptávka u pana   

Janouška.Nápoje a jejich obsluhu zajistí K.Šípová. 

     - určení rozhodčích Cholenský,Suchý a Truksa 

     - příprava a rozeslání pozvánek Šrajla J. a Jirčák 

     - dálková doprava vody(dle počtu přihlášených družstev) 

     - určení druhu soutěží    a/Suchá štafeta 

                                            b/Zábavná štafeta(běh přes přírodní překážky) 

     - upomínkové ceny zajištění společně s obcí Kobylnice 

        Pulitr,hrneček,pohár,zapalovač,tužka a prezentační lahev RUM s logem 

SDH  

 

4.    Brigáda v rámci obce Kobylnice 

     -  každoroční úklid obce 

     - vypuštění a vyčištění požární nádrže a výměna - oprava výpustě 

       Oznámení obci Kobylnice o nákladech spojených s touto údržbou 

     - údržba hasičské zbrojnice -nové regály,malování,nutná oprava omítky 

       Ve spodní části zdiva 

       Oznámení obci Kobylnice o nákladech spojených s touto údržbou 

    

5.    Hydranty v obci Kobylnice 

     - písemně oslovit obec Žerčice(v jejímž majetku tyto hydranty jsou) o jejich 

       Kontrolu funkčnosti 

 

6.    Dětský den,pout 2015 v obci Kobylnice 

     - spoluúčast na organizaci této obecní akce, příprava soutěží a zajištění 

zázemí 

 

7.   Obecní WEB stránky SDH Kobylnice 

     - podpora při tvorbě složky SDH Kobylnice na obecních stránkách,dodání 

       Podkladů a fotodokumentace včetně podpisů se souhlasy o zveřejnění FD 

 

8.   Snížení počtu aktivních členů 

     - dodání aktuálního jmenného seznamu aktivních členů SDH z důvodu   

       Snížení poplatků dle skutečného počtu členů(Jirčák) 

 

9.   Proškolení zdravotní přípravy a legislativy 

     - přítomní byli proškoleni se změnami v legislativě SDH a JPO a absolvovali  

      Zdravotní přípravu.Byla provedena 2 hod.prezentace odborné přípravy 

      (značení chemických sloučenin a štítky) 

 

10.  Hospodaření SDH za rok 2014 

     - SDH bylo seznámeno pokladníkem Cholenským o celkovém hospodaření 

       A konečném zůstatku 

11.   Hospodaření SDH na rok 2015 



      - plánované výdaje : výročí 90 let SDH Kobylnice 2000,-Kč,Dětský den  

Kobylnice 2000,-Kč,účast na soutěžích SDH 2000,-Kč 

      - vznesen požadavek SDH na obec Kobylnice o roční příspěvek 8000,-Kč 

 

12.   Účast na organizaci OLTIMER BOHEMIA RALLY při průjezdu obcí   

         Kobylnice 

       -tato akce proběhne 4.6.2015 dle pokynů hlavního organizátora a to v čase  

17:00-  19:00hod 

 

13.   Volba funkcionářů SDH Kobylnice(viz příloha SH ČMS) 

       

14.   Diskuze a závěr 

           

 

Dne 14.2.2015                      
        
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU : 

 

………………………………..                                     …………………………………… 

Suchý                                                                 Mulač 

 
 

Starosta SDH Kobylnice: 

 
………………………………. 

Jičák 
 

Velitel SDH Kobylnice: 

 

………………………….. 

Šifta 

 

Hospodář SDH Kobylnice: 

 

………………………….. 

Cholenský 


