
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAV|TELŮ SDH OKRESU BtANSKO
DRNoVlcE 10.1istopadu 2018

PřoPlam:
Prezence představitelů a hostú: 80o - 8a5, zaháiení iednání| 9@

1. zahájení a přivítání hostů
2. Návrh a schválenípro8ramu
3. Volba mandátové, náVrhoVé, Volebníkomise, Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. zpráVa o činnostiosH za uplynulé období
5. ZpráVy okresních odborných rad: mládeže, represe, prevence, historie a mUzejnictví
5. zpráVa oKRR
7. Účetní uzáVěrka a inventarizace za rok 2017
8. zpráVy z kanceláře
9. Rámcový plán práce na rok 2019
10. Předání ocenění
11. Doplnění Výkonného výboru oSH Blansko
12. NáVrhy sborů na staíosty sH ČMs
13. Volba delegátů na sh romáždění delegátů K5H Jihomoravského kraje 15,11.18
14. Diskuze
15. Návíh usnesení
76.závéí

Návlh usnesení:
l.scHVALUJE
a) zprávu o činnosti okresního sdruženíBlansko za rok 2018
b) zprávy okresních odborných rad

c)zpráVu oKRR
d) účetníuzáVěrku osH Blansko za rok 2017
e) rámcový plán Výkonného výboru osH Blansko pro rok 2019
f) doplněn í Výkonného Výboru osH Blansko prvním náhradníkem Jindřichem Kocourem
g) delegáty na shromážděn í delegátů KsH Jihomoravského kraje
h) osH Blansko navrhuje ...............,..,.,..,.......,..,. na fUnkci starosty sH ČMs
i) zpráVu mandátové komise

ll. UKIADÁ
a) Výkonnému Výboru osH Blansko

Případné nezodpověZené di5kuzní příspěVky projednat a písemně odpovědět
Řídit činnost osH dle schváleného rámcového plánu práce na rok 2018
Aktivně pomáhat sborům a okrskům v přípravě voleb pro volební období 2o2o,2o25

b} Představitelům okrskú
zajistit na VH sDH delegáty z řad členů \^/borů okrsků
Pro.iednat zaplacení členských příspěvků od sDH do 28.2.2019, kontrolovat plnění

daného termínu
zabezpečit konáníVH okrsků a jejich ukončení do 15.2.2019, o termínu a místě
informovat delegáta o5H.
Připravit volby do okrsku pro volební obdobi2o2o-2o25
Pravidelně informovat představitele sDH o jednání W osH



c) Představitelům sDH
seznámit členskou základnU se záVěíy shromáždění představitelů osH Blansko
Zajistit uskutečnění Valných hromad sborů do 31.|edna 2019
zajistit Včasné zaplacení členských příspěvků 2a členskou základnu sborů, termín
28.únor 2079
Přehled o majetku a záVazcích zaslat do kanceláře osH , termín do 31.května 2019
Zajistit Volby ve sborech pro volební období 2o2o - 2025.

Návrh rámcového Dlánu práce v,ýkonného v,úboíu osH Blansko
-stálé body - kontrola plnění úkolů, došlá a odeslaná pošta, infoímace o jednání ooR a

oKRR, návrhy na vyznamenání, kontrola přípravy Voleb, různé
úNoR
- zabezpečeníjarního kota soutěže Plamen a soutěže dorostu
- zabezpečenízákladních kol soutěže P5
- zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí
, informace o průběhu VH sDH a VH okrsků
- informace o hlášeních sDH a stavu pIacení členských příspěvků
- zpráva o inventarizaci majetku osH
- zajištění školení funkcionářů sDH
DUBEN
-zpráVa o hospodařeníosH za rok 2018
-or8anizačnízajištění hry Plamen a soutěže dorostu
- organizační zajištěnízákladních kol 50utěže Ps
-zabezpečení l.koIa soutěže Ps
- info.mace o prúběhu soutěže PooD
čERVEN
-zhodnoceníprůběhu soutěže hry Plamen a dorostu
- organizačnílajiítění l. kola soutěže Ps
-informace z jednání shromáždění starostů osH
z^Ří
-zhodnocení průběhu l.kola Ps
- or8anizační zajištěnízahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže dorostU
- or8anizační zajištěníškolení vedoucích a instruktorů mladých hasičů
-organizační zajištění podzimního setkání dorostu
, kontíola připravenosti sborů a okísků na volby pro volebn í období 2o2o,2o25
PRoslNEc
-zhodnocení školení vedoucích a instruktoíů MH
-zhodnoceníhry Plamen a soutěže dorostu
-zhodnocenípráce W osH, ooR, aktivu ZH a oKRR
- píojednáníplánů práce W osH, ooR, aktivu zH a OKRR na rok 2020
-delegování členů W osH na VH okrsků

sHRoMÁŽDĚNí DELEGÁTŮ osH Blansko se uskuteční v měsíci DUBEN 2020


