
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OSH BLANSKO

konané dne 13.   Listopadu 2021 v     Černovicích  

Návrh usnesení

Návrh usnesení Shromáždění představitelů sborů OSH Blansko, konané dne   

13. listopadu 2021 v Kulturním domě v Černovicích, zahájeno v 14°°hod.

Shromáždění představitelů sborů OSH Blansko po vyslechnutí zprávy o činnosti 

OSH Blansko za rok 2020, zprávy o hospodaření, Zprávy Kontrolní a revizní rady,

zpráv okresních odborných rad (mládeže, represe, prevence, historie a 

muzejnictví), plánu práce Výkonného výboru OSH Blansko na rok 2022 a 

diskuze, přijímá následující usnesení.

I.       SCHVALUJE

a) Zprávu o činnosti OSH Blansko za rok 2020
b) Zprávu okresních odborných rad
c) Zprávu OKRR
d) Účetní uzávěrku OSH Blansko za rok 2020
e) Inventarizaci OSH Blansko za rok 2020
f) Rámcový plán práce Výkonného výboru OSH Blansko 2022
g) Lauru Novotnou do funkce vedoucí kanceláře OSH Blansko
h) Zprávu mandátové komise

II.       BERE NA VĚDOMÍ

a) Informace ze Shromáždění starostů OSH konaném 23. října 2021 v Přibyslavi

III.       UKLÁDÁ

a)  Výkonnému výboru OSH Blansko

     Případné nezodpovězené diskuzní příspěvky projednat a písemně odpovědět.

     Řídit činnost OSH Blansko dle schváleného rámcového plánu práce na rok 2022.

b)  Představitelům okrsků

     Zajistit z řad členů výborů okrsků delegáty na Valné hromady sborů.

     Projednat zaplacení členských příspěvků od SDH do 28. 2. 2022 a tento úkol 

sledovat a dělat opatření k dodržení daného termínu.



    Zabezpečit konání Valné hromady okrsků a jejich ukončení do 28. 2. 2022. O 

termínu a místě konání informovat delegáta OSH Blansko.

    Pravidelně informovat sbory o jednání VV OSH.

c)   Představitelům sborů

     Seznámit členskou základnu se závěry Shromáždění představitelů.

     Zajistit konání Valných hromad sborů (dle metodických materiálů) termín do 

31. 1. 2022.

     Vyplnit Hlášení o činnosti sboru za rok 2021, elektronická podoba, termín do 

31. 1. 2022.

     Vyplnit a odevzat registrační list kolektivu mladých hasičů, termín do           

31. 1. 2022.

     Vyplnit a odevzdat Registrační list sportovního kolektivu, termín do              

31. 1. 2022.

     Zajistit včasné zaplacení členských příspěvků za členskou základnu sboru, 

termín do 28. 2. 2022.

     Odeslat účetní uzávěrku do sbírky listin veřejného rejstříku, termín do        

31. 5. 2022 (přehled o majetku a závazcích).

V Černovicích 13. listopadu 2021

                                                     _______________________

                                                      Předseda návrhové komise

_______________________                                         _______________________

      člen návrhové komise                                                  člen návrhové komise


