
sHRoMÁžDĚNí pŘrosrnvrelů sDH oKREsu BLANsKo
Drnovice 10.1istopadu 2018

UsNEsENí

Usnesení shromáždění před§tavitelů sDH okresu Blan§ko, konané dne 10.|istopadu

2018 v kulturním domě v Drnovicích zaháieno v9l00 hod.

shromáždění představitelů sDH okresu Blansko po vyslechnutí zprávy o činno§ti

okresního sdružení, zpráVy Kontrolní a revizní rady, zpráv odborných rad ( mládeže,

represe, prevence a historie a muzejnictví), rámcového plánU práce Výkonného Výboru

osH Blansko na íok 2019 a diskuzi přijímá následující usnesení.

l. scl{vALUJE
a) zpráVu o činnosti okresního sdruženíBlansko za rok 2018

b) zprávy okresních odborných rad

c) zprávu oKRR, účetníuzávěrku a inventarizaci

d) Účetníuzávěrku osH Blansko za rok 2017

e) Rámcový plán práce Výkonného \^iboru osH Blansko na rok 2019

f) Doplnění Výkonného výboíu osH Blansko prvním náhradníkem bí. Jindřichem

I(ocourem a schválení do funkce vedoucího kancelář osH Blansko br. Martina

Janíčka
g) Delegáty na shromáždění delegátů K5H Jihomoravského kraje,bratry Milan Vykydal,

Michal Kobylka, Ladislava Kantora, Pavola Herdy, Marek Vala

.. h) osH Blansko navrhuje bratra Jana slámečku na funkci starosty sH ČMs

i) zpráVu mandátové komise

ll. u(tÁDÁ
a) Výkonnému výboru osH Blansko

Případné nezodpovězené di§kusní příspěVky projednat a písemně odpovědět

Řídit činnost osH dle schváleného rámcového plánu práce na rok 2019

Aktivně pomáhat sborům a okrskům v přípravě voleb pro volební období 2020 -

2025

b) Představitelům okřskú

zajistit na VH sDH dele8áty z řad členú \^íborů okrsků

Projednat zaplaceníčlenských příspěvků od sDH do 28. 2. 2019, kontrolovat plnění

daného termínu

Zabezpečit konáníVH okrsku a jejich ukončenído 28. 2. 2018. o termínu a místě

konání informovat dele8áta osH
Připravit volby do okrsků pro volební období 2o2o - 2025



Pravidelně informovat představitele sDH o jednáních W osH.

c) PředstavitelŮm sDH

seznámit členskou základnu se závěry Shromáždění představitelů osH Blansko

zajistit uskutečněnívalných hromad sborů do 31.1edna 2019

Vyplnit hlášení o činnosti sboru Za rok 2018, elektronicky, termín do 31.1edna 2019

zajistit Včasné zaplaceníčlenských příspěvků za členskou základnu sborů, termín

28.února 2019

Přehled o majetku a záVazcích zaslat do kanceláře osH, termín do 31.května 2019

zajistit volby Ve sborech pro volební obdobi2o2o - 2025
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