SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH , MORAVY A SLEZKA OK RESNÍ SDRUŽENÍ HASIČ Ů BLANSKO

USNESENÍ
ZE SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ A OKRSKŮ OKRESU BLANSKO

konaného dne 8. 11. 2014 v Kulturním domě v Drnovicích
Shromáždění představitelů sborů a okrsků po vyslechnutí zprávy o činnosti okresního sdružení,
zpráv o činnosti odborných rad a následné diskuzi p ř í j í m á následující usneseni:
A: Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zprávu o činnosti okresního sdružení za rok 2014
Zprávu předsedů odborných rad za rok 2014
Zprávu o hospodaření OSH za 1 až 9 měsíc 2014
Zprávu mandátové komise
Zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků
Hlavní zaměření činnosti OSH na rok 2015
B: Kooptace do VV OSH a volba náměstka starosty:

1. Kooptovalo do VV OSH za zemřelého br. Oldřicha Reibla náhradníka Milana Hubeného SDH
Doubravice nad Svitavou (nejvyšší počet hlasu jako náhradník na shromáždění delegátů)
2. Zvolilo náměstka starosty OSH za zemřelého br. Oldřicha Reibla člena VV OSH Pavola Herdy
SDH Benešov
C: Bere na vědomí:
1. Informace o shromáždění starostů OSH v Přibyslavi.
D: Ukládá:
Výkonnému výboru OSH ČMS:
1. Na zasedání VV OSH provést zhodnocení shromáždění představitelů sborů a okrsků, popřípadě
nevyjasněné a nezodpovězené diskusní příspěvky projednat a písemně odpovědět.
2. Zajistit delegáty na VVH okrsků z řad členů VV OSH.
3. Pravidelně informovat starosty okrsků o jednáních VV OSH formou zápisu z jednání.
4. Po Výročních valných hromadách SDH a okrsků informovat předsedy OR o nově navržených
členech a na pokyn stávajících předsedů svolat do 24. února členy nově navržených rad na
jednání.
Předsedům odborných rad:
1. Zpracovat plány práce odborných rad a aktivu ZH s termíny jednotlivých jednání a s termíny
soutěží v roce 2015 do příštího jednání VV OSH to je do 5. 12. 2014 a předložit k jednání a
schválení VV OSH.
2. Do 25. února provést zvolení předsedů Odborných rad a informovat o nově zvolených
funkcionářích VV OSH.
Představitelům okrsků:
1. Zajistit na VVH SDH delegáty z řad členů výborů okrsků.
2. Projednat zaplacení členských příspěvků od SDH do 28. 2. 2015 a tento úkol sledovat a dělat
opatření k dodržení termínu.

3. Zabezpečit konání VVH okrsku a jejich ukončení do 15. 2. 2015. O termínu konání informovat
delegáta OSH a do 18. 2. 2015 zaslat na OSH zprávu z VVH okrsku.
4. Pravidelně informovat představitele SDH o jednáních VV OSH.
Představitelům sborů:
1. Informovat členskou základnu o průběhu dnešního shromáždění.
2. Zabezpečit konání VVH SDH a jejich ukončení do 15. 1. 2015 a ihned po skončení VVH odeslat
přes evidenci SDH na OSH hlášení o činnosti sboru za 2014 a registrační list kolektivu MH na
2015 mailem nejpozději do 31. 1. 2015.
3. Zaplatit členské příspěvky do 28. 2. 2015 dle členské evidence.
4. Zabezpečit kontrolu a aktualizaci členské evidence.

Termíny nutno dodržet s ohledem přípravy a zajištění Shromáždění delegátů.

