Zápis zo stretnutia starostu s veliteľmi DHZ
Termín: 16.3.2010
Miesto: OÚ Bzince pod Javorinou
Účasť: . Podhradský P.
Majtáz Ľ.
Bušo J.
Machovic I.
Bušo M.

Bzince p. J.
Hrušové
Hrubá Strana
Cetuna
Vrzávka

Program:
1. Zhodnotenie činnosti v uplynulom roku
2. Ochrana porastov pred vypaľovaním
3. Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2010
4. Rôzne
- zvolávací systém
- Jarné upratovanie
- Diskusia
5. Záver
K bodu 1. – Velitelia zhodnotili činnosť za rok 2010
Starosta poďakoval všetkým zborom za veľmi dobrú spoluprácu a aktivity,
ktoré v uplynulom roku zorganizovali.
Stavanie májov – zamerané ako atrakcia pre občanov.
Pripomenul ocenenie družstva žien Cetunskej organizácie DHZ za 2. miesto
na kraj. súťaži .
Súťaž o pohár starostu obce v Cetune – veľmi dobrá akcia. V tomto roku
bude11.9.2010 – pozvať hasičov zo Žiaru a Boršíc u Blatnice.
K bodu 2. – Starosta upozornil na každoročnú problematiku vypaľovania trávy a porastov,
ktoré je zo zákona zakázané. Vyzval veliteľov DHZ k spolupráci pri ochrane
prírody ale aj majetku občanov. O zákaze budú občania informovaní
prostredníctvom obecného rozhlasu, obecných novín a na vývesných
tabuliach.
K bodu 3. - Starosta informoval o výške financií pre DHZ schválených v rozpočte obce.
Jedná sa o čiastku 3000 €.
Velitelia sa dohodli na rovnomernom rozdelení finančných prostriedkov. DHZ
bude poskytnuté navýšenie dotácie o 500€ presunom z položky PŠK.
Hrušové - navýšenie o 150€. Dôvodom navýšenia je organizovanie osláv 100.
výročia založenia zboru. Termín konania ešte nie je stanovený.
Nákup hasiacich prístrojov:
- Bzince - 2 ks
- Cetuna - 2 ks
- Hrubá Strana – 2ks
- Hrušové – 2 ks
- Vrzávka - 1ks
Prieskum trhu p. Machovic

K bodu 4.

-

Starosta informoval o ponuke zvolávacieho systému. Velitelia dajú
návrh riešenia,
Žiadosť o pridelenie požiarneho auta Iveco z MV SR ,
Jarné upratovanie – termín si určí každá DHZ samostatne,
Námetové cvičenie – návrh termínov 3.7., 10.7., 21.8. upresní sa,
Stavanie májov. Zabezpečiť máje do všetkých miestnych častí.

Ing. Pavel Bahník
starosta obce

