UZNESENIE
z výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru Nemce
konanej dňa 15.2.2020 v Kultúrnom dome Nemce.
Výročná členská schôdza:
A.
1.
2.
3.

Prerokovala
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Nemce za rok 2019
Správu o hospodárení za rok 2019
Návrh Plánu činnosti na rok 2020

B. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za rok 2019 na
požiarnu ochranu
2. Stanovisko revízora k hospodáreniu DHZ za rok 2019
3. Informáciu o zmene vedenia účtu z Prima banka Slovensko na FIO banku od
01.09.2019
4. Informáciu o notárskej registrácii DHZ Nemce ako prijímateľa 2% dane z príjmu za
rok 2019
C. S c h v a ľ u j e
1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: Mgr. Peter Caban,
.....................................................
2. Zmenu vo výbore DHZ vo funkcii strojníka a to Erika Filipku Bc., namiesto Jána
Pauloviča
3. Správu o činnosti DHZ Nemce za rok 2019
4. Správu o hospodárení DHZ za rok 2019
5. Plán činnosti na rok 2020
6. Výšku členského príspevku od členov na rok 2020 v sume 5,- Eur na člena,
s odvodom na ÚzV DPO Banská Bystrica vo výške 2,- Eur a do pokladne zboru po 3,Eur na člena
7. Oslobodenie od platenia členského na rok 2020 pre členov nad 70 rokov
D. U k l a d á
1. Materiály z VČS zaslať podľa pokynov na ÚzV DPO SR Banská Bystrica a to Správu
o činnosti za rok 2019, Plán činnosti na rok 2020, kópiu prezenčnej listiny z výročnej
členskej schôdze, 2x zloženie výboru DHZ s adresami a kontaktmi, Uznesenie z VČS,
aktuálny zoznam členov DHZ, Zápisnicu z VČS DHZ Nemce.
Termín: do 28.02.2020
Zodpovedná: tajomníčka DHZ

2. Zakúpiť členské známky pre 41 členov hasičského zboru na rok 2020 na ÚzV DPO
SR Banská Bystrica.
Termín: do 20.2.2020
Zodpovedná: hospodárka DHZ

3. Zúčastniť sa minimálne s jedným hasičským družstvom na územnej súťaži v rámci
okresu Banská Bystrica, ako aj súťaží a hasičských memoriálov organizovaných
DHZ v rámci okrsku č.3 počas roka 2020.
Termín: v texte
Zodpovedný: veliteľ
4. Návrhy a pripomienky členov z VČS prerokovať na najbližšom zasadaní výboru DHZ
a o výsledku informovať členskú základňu.
Termín: v texte
Zodpovedný: predseda DHZ

5. Hľadať spôsoby získavania finančných prostriedkov pre DHZ cez sponzorov, alebo
poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2019 pre organizáciu.
Termín: do 30.4.2020
Zodpovední: všetci členovia DHZ
6. Spolupracovať a pomáhať obci pri zabezpečení kultúrnych a športových podujatí
organizovaných obcou počas roka 2020.
Termín: v texte
Zodpovedný: výbor DHZ
7. Zúčastniť sa s jedným družstvom 14. ročníka Medzinárodnej súťaže vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera, ktorej organizátorom je Obec Nemce.
Termín: ............ 2020
Zodpovedný: výbor DHZ

