BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku

BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze Rady BNL a Výboru pořadatelů 28. 11. 2021
V Tomicích
Přítomni: K. Adamová, J. Trefil, J. Švec, M. Adam, L. Košata, E. Kubásková, V. Hlinská, A.
Hlinský, L. Vítek, M. Karas, M. Šípek, B. Martínková
Program:
1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
2) Zhodnocení sezóny 2021
3) Zpráva o finančním hospodaření BNL
4) Hospodaření s materiálem
5) Spolupráce se sponzory
6) Zhodnocení práce Rady BNL a Výboru pořadatelů
7) Ohodnocení rozhodčích
8) Výzva pro pořadatele na sezónu 2022
9) Formální náležitosti týkající se zapsaného spolku
10) Ostatní náměty a diskuse

1) Přivítání, seznámení s programem schůze, volba zapisovatele
Program schůze byl několik dní dopředu zaslán všem zúčastněným s možností
připomínkování a doplňováním jednotlivých bodů.
Všichni s navrhovaným programem schůze souhlasí.
Zápis provede K. Adamová.
2) Zhodnocení sezóny 2021
Každý z přítomných měl možnost vyjádřit se k jednotlivým soutěžím a
slavnostnímu vyhlášení výsledků.
Byly řečeny kladné i záporné postřehy ze strany závodníků i pořadatelů.
Závěrečné vyhlášení výsledků proběhlo velice dobře. Zaznamenali jsme pár
připomínek ke špatné viditelnosti na podium z vedlejší místnosti. Ceny pro
družstva byly hodnoceny poměrně kladně. Do příštích let se zaměříme více na
poháry, medaile a plakety.
Na nová pravidla byly jen pozitivní ohlasy. Pro příští sezónu se nebudou dělat další
větší úpravy pravidel pouze drobné úpravy.

3) Zpráva o finančním hospodaření BNL
Do konce roku 2021 bude zkompletován pokladní deník a evidence uhrazených
daňových dokladů hrazených z účtu. Následně předsedkyně připraví daňové
přiznání k podání na FÚ.
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Příspěvek BNL za pořádání slavnostního vyhlášení výsledků byl SDH Daměnice
prominut. Důvodem je bezúplatné zpracování videí na slavnostní vyhlášení
výsledků. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci Rady BNL, která tak rozhodla
jednohlasně.

4) Hospodaření s materiálem
Materiál byl po ukončení poslední soutěže přesunut do hasičské zbrojnice
v Načeradci.
Dle předávacích protokolů je materiál v dobrém stavu, je stále potřeba dbát na
svědomité vyplňování předávacích protokolů kvůli ztrátám, které jsou pak těžko
identifikovatelné.
Před novou sezónou bude opět provedena pravidelná údržba chladících zařízení a
píp.

5) Spolupráce se sponzory
Došlo ke zhodnocení přínosu sponzorů za rok 2021 pro pořádající týmy i soutěžící
a návrhům na pokračování spolupráce se stávajícími sponzory nebo navázání
spolupráce s novými.

6) Zhodnocení práce Rady BNL a Výboru pořadatelů
Předsedkyně poděkovala za odvedenou práci všem z obou orgánů BNL. Nikým
z přítomných nebyly prezentovány žádné výtky k fungování spolku.

7) Ohodnocení rozhodčích
Rada BNL se rozhodla věnovat finanční příspěvek sboru rozhodčích BNL na
úhradu plánovaného společného posezení, jako oděnu za jejich dobře odvedenou
práci v celé sezóně.

8) Výzva pro pořadatele na rok 2022
Byla ujasněna kritéria pro výběr pořadatelů a nastaveny termíny pro přihlašování
pořadatelů. Výzva bude vyvěšena na webové stránky a sociální sítě co nejdříve.
SDH Miřetice avizovalo úmysl pořádat soutěž v rámci BNL i EXPÚ. Znamenalo by
to určité změny oproti obvyklým pravidlům a zvyklostem BNL. Podrobněji budou
odchylky probrány na schůzi před začátkem následující sezóny.

9) Formální náležitosti týkající se zapsaného spolku
V souvislosti se změnou statutárního orgánu a organizační struktury spolku byla
provedena změna v rejstříku ekonomických subjektů. Dále byl proveden zápis do
evidence skutečných majitelů a zřízena datová schránka.

10)

Ostatní náměty a diskuse

Získaná dotace na závěrečné vyhlášení výsledků ze Středočeského fondu hejtmana
byla řádně využita a vyúčtována.
Další schůze se uskuteční 9. 1. 2022 v Tomicích. Hlavním bodem jednání budou
termíny soutěží pro sezónu 2022.

Zapsala: Kateřina Adamová
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