
Zasadnutie výboru DHZ Krupina zo dňa: 07. 09. 2011

Program
1. Otvorenie
2. Výročná členská schôdza
3. Ukončenie výcvikového roka
4. Rozpočet
5. Diskusia
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie výboru DHZ Krupina otvoril a zahájil predseda DHZ Krupina Knotka Ján, ktorý 
zároveň privítal prítomných členov výboru.

2. Výročná členská schôdza
Po vzájomnej  dohode  sa  Výročná  členská  schôdza  bude  konať  13.1.2011.  Miesto  konania 
schôdze ešte nieje určené. Prebrali sa viaceré varianty HONT, kde v minulosti bývala schôdza, 
ale aj ponuka primátora mesta v zasadačke úradu.

Úlohy z bodu 2:
2.1 (7.9.11) – opýtať sa či by v reštaurácií HONT nemohli účtovať stravné v hodnote denného 
menu.
Zodpovedný: Ján Knotka Termín: Budúca schôdza výboru

2.2 (7.9.11) – dohodnúť iné miesto konania a zabezpečiť stravu. 
Zodpovedný: Členovia výboru Termín: Budúca schôdza výboru

3. Ukončenie výcvikového roka
Predseda  DHZ  v  krátkosti  informoval  prítomných  členov  výboru  a  hostí  o  výsledkoch 
hasičských družstiev počas výcvikového roka 2011. Tiež informoval o výsledkoch družstiev 
plameň na súťaži konanej v Sebechleboch.

Úlohy z bodu 3:
3.1 (7.9.11) – v budúcom výcvikovom roku udržať družstvá mužov, žien a plameňa a vytvoriť 
družstvo dorastu.
Zodpovedný: Členovia výboru Termín: Nasledovné výcvikové obdobie

4. Rozpočet
Predseda  DHZ  predložil  pripravený  rozpočet  na  rok  2011.  Tento  rozpočet  je  približne 
dvojnásobný  oproti  rozpočtu  z  prebiehajúceho  roka.  Jeho  zvýšenie  je  hlavne  spôsobené 
naplánovaním opráv vozidla AVIA, ktoré je momentálne v havarijnom stave.

Úlohy z bodu 4:
4.1 (7.9.11) – napísať pripomienky k rozpočtu, ktorý predložil predseda.
Zodpovedný: L. Jakubička Termín: 21.10.2011

5. Diskusia
Diskusia bola venovaná rôznym témam spojeným s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru 
a  činnosťou  súťažných  družstiev.  Z  hlavných  bodov  programu:  Prebrala  sa  možnosť  ísť 
hasičskou AVIOU na slovenský superpohár do Žákoviec. Ďalej potreba urobenia novej police 
na poháre pre súťažné hasičské družstvá, potreba nových hadíc, prípadne čerpadla atď.



Úlohy z bodu 5:
5.1  (7.9.11)  –  Zistiť  koto  by  chcel  ísť  za  dohodnutých  podmienok  hasičskou  AVIOU  do 
Žakoviec a v prípade záujmu informovať predsedu. 
Zodpovedný: R. Suja Termín: 15.10.2011

5.2 (7.9.11) – Zhotoviť policu, prípadne upevniť na stenu existujúcu policu.
Zodpovedný: Členovia DHZ Termín: Do začiatku výcvikového roka.

6. Záver
V závere pán Knotka poďakoval členom výboru za účasť na zasadnutí. 

v Krupine 20.10.2011

Zapísal: Ladislav Jakubička

KNOTKA  Ján
   Predseda DHZ v Krupine


