Zápis ze schůze výboru SDH Libice n/D konané 14.2.2017 od 18 hodin
v hostinci U Bambuchů
Přítomní: P. Rutsch, J. Culek, D. Málek, J. Řípa, K. Sysr st., K. Sysr ml., T. Málek, L. Žaloudek, Vl. Stehno,
L. Beráková, Vl. Mrva
Omluveni: P. Novotný, M. Klepetko, P. Bílek, A. Pavliš, L. Slanařová
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Změna jednatele sboru
Termín soutěže VCŽH
Vyúčtování dotace a daňové přiznání za rok 2016
Výměna členských průkazů
Stav financí sboru
Oprava Suzuki Jimny
Inventura majetku sboru
Různé

1) Na VVH byla provedena volba nového jednatele sboru. Zvolen byl Bc. Vladimír Stehno. Vše je již
zaneseno v registru spolků a v evidenci SDH.
2) Do kalendáře soutěží byl nahlášen termín noční soutěže VCŽH na pátek 2.6.2017.
3) Ze strany účetní došlo k ukončení spolupráce se sborem. Protože bylo potřeba do konce ledna podat
vyúčtování dotace z MŠMT za rok 2016, museli jsme ho připravit sami. Vyúčtování bylo připraveno
v jednoduchém účetnictví a podáno včas.
Momentálně je sbor bez účetní a je problém sehnat novou účetní. Dnes už ani kvůli dotacím nemusíme
vést podvojné účetnictví, stačí jednoduché. To by případně zpracovala paní Jana Pešková.
4) Všechny sbory čeká výměna členských průkazů. K tomu bude potřeba dodat fotografie a poté
elektronicky zanést do evidenčního systému. Průkaz musí mít každý mladý hasič, protože bez něho
nelze soutěžit, dále kdo se účastní soutěží, výjezdová jednotka, členové výboru. Cena nového průkazu
je 10 Kč. Výbor odsouhlasil zaplacení nových průkazů sborem.
5) Stav financí sboru
BÚ (Poštovní spořitelna)
BÚ (Komerční banka)
Pokladna
Celkem

139 242,45 Kč
43 000 Kč
4 837 Kč
187 079,45 Kč

6) Výbor odsouhlasil opravu vozu Suzuki Jimny.
7) 19.2.2017 bude provedena inventura majetku SDH. (od 9:00 v hasičské zbrojnici)
8) Různé:
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- Případné podání žádosti na dotaci z nadace Agrofertu (do konce března) – musí být připravený projekt
na využití dotace
- Nízká účast členů sboru na VVH – možnosti zlepšení – zvolit jiný termín VVH např. ke konci ledna
následujícího roku
- činnost v roce 2017 - pořádání čarodějnic, noční soutěž VCŽH, pouťová taneční zábava
- V příštím roce oslava 135 let od založení sboru – nápad na dřevěnou sochu sv. Floriána, která by sbor
daroval obci, umístěna by byla naproti hasičské zbrojnici, dále budeme žádat o stuhu k čestnému
praporu výjezdové jednotky
- Zlepšení komunikace ve výjezdové jednotce, investice do výjezdové jednotky

Zapsal jednatel sboru Vladimír Stehno.
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