VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE

KRAPINSKE TOPLICE

Ljudevita Gaja b.b. Poštanski pretinac 6.
49217 Krapinske Toplice

Zapisnik
sa redovite izvještajne sjednice Skupštine VZO Krapinske Toplice
koja je održana 08.04.2016. ponedjeljak u 19 sati u osnovnoj školi
Krapinske Toplice

1.Otvaranje sjednice Skupštine
Sjednicu otvorio predsjednik VZO mr.sig. Vladimir Huzak, pozdravio nazočne goste,
slijedilo intoniranje Hrvatske i vatrogasne himne, odavanje počasti svim preminulim
vatrogascima, pozdrav svim članovima Skupštine i prisutnih gostiju.
Prisutni gosti:
-Predstavnik VZKZŽ predsjednik Ivica Glas,
-Predstavnik VZG Zabok i ZJVP Jerko Krajačić
2. Izbor: na prijedlog predsjednika izabrana su sljedeća radna tijela.
 radno predsjedništvo, predsjednik i dva člana,
Vladimir Huzak, Nadica Špoljar Sinković, Katarina Bednjanec
Lončarek
 zapisničar,
Vinko Sinković
 verifikaciona komisija,
Josip Šoštarko, Silvija Sinković, Krešimir Svažić
 dva ovjerovitelja zapisnika
Stjepan Bednjanec, Marjan Vdović
3. Prijedlog dnevnog reda.
V. Huzak predložio dnevni red kao u pozivu sa jednom dopunom, u točci 5 dodati
izvještaj o radu mladeži.
Dnevni red prihvaćen sa dopunom.
4. Izvješće verifikacione komisije
Podnio Josip Šoštarko konstatira da je skupštini prisutno 25 od 27 delegata te da
su sve odluke donesene na ovoj Skupštini pravovaljane.
5. Podnošenje izvješća za 2015. godinu:
 o radu upravnog odbora i VZO podnio tajnik Vinko Sinković
 o radu zapovjedništva podnio zapovjednik Darko Špoljar
 izvještaj o radu mladeži podnio Krešimir Svažić
 financijskog izvješća podnio blagajnik Vladimir Huzak
 Nadzornog odbora Stjepan Jagarić
Sva izvješća u prilogu zapisnika
6. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju izvješća.
Rasprave po izvješćima nije bilo. Glasovanjem donesena odluka da se svi planovi
prihvate.
7. Financijski plan za 2016.
Tel/Fax: 049/234-233, Web: www.vzokt.hr, E-mail: vzokt@vzokt.hr
Matični broj: 1303694, OIB: 22968344781, Žiro račun: 2340009-1110062088

Predsjednik VZO Vladimir Huzak pročitao i pojasnio financijski plan za 2016. g,
obrazložio izmjene od predloženog financijskog plana usvojenog na sjednici
Skupštine u 12. mjesecu 2015. Pojašnjava stavak po stavak financijskog plana.
Financijski plan u prilogu.
8. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju financijskog plana.
Rasprave nije bilo, glasovanjem donesena odluka o usvajanju financijskog plana.
9. Slobodna riječ.
Predsjednik VZKZŽ Ivica Glas pozdravlja, čestita na postignutim rezultatima i
iscrpnim izvješćima.
-obrazlaže, komentira financijski plan ističe da je svagdje manje i da ima gorih-lošijih
zajednica.
-pojašnjava kamp vatrogasne mladeži Fažana, obrazlaže način financiranja.
-poziva na proslavu odnosno posvećenje kipa Sv. Florijana 1. svibnja u Klanjcu.
Predviđeno kao susret vatrogasaca VZKZŽ.
-obavještava da će se dan HVZ obilježiti u Klanjcu 7. svibnja u Klanjcu.
-hodočašće vatrogasaca u Mariji Bistrici bit će 29.05.2016. g.
Obavještava da sve važnije vijesti i obavijesti možemo naći na web stranicama VZKZŽ
Predstavnik VZG Zabok i ZJVP Jerko Krajačić pozdravlja, pridružuje se
čestitkama Ivice Glasa. Poziva na susret veterana u organizaciji VZG Zabok u
Pavlovcu 1. svibnja 2016. i Kup VZG Zabok 28.svibnja 2016. U Gubaševu.
10. Razno
Vladimir Huzak predsjednik VZO obavještava:
- da će se proslova Sv. Florijana u organizaciji VZO Krapinske Toplice održati
04.5.2016. organizacijom svete mise u Krapinskim Toplicama.
-organizirati osposobljavanje za zvanje Vatrogasac I klase.
-organizirati osposobljavanje za strojara
-organizirati vatrogasno natjecanje sa starim kolima u 6. mjesecu.
-obavještava da se sva izvješća za 2016. g predaju do 28.02.2017.
Tajnik VZO Vinko Sinković obavještava da će se kup Mala Erpenja održati
09.07.2016.
Predsjednik VZO Vladimir Huzak zaključuje rad Skupštine i poziva na domjenak.
Prilozi zapisnika:
Izvještaj o radu UO, predsjedništva VZO,
Izvještaj zapovjednika,
Izvještaj o radu mladeži
Izvještaj blagajnika financijsko izvješće za 2015.,
Izvještaj Nadzornog odbora,
Financijski plan za 2016. g.
Zapisnik sastavio tajnik VZO
Vinko Sinković
Ovjerovitelji zapisnika:
Stjepan Bednjanec

Marjan Vdović

