Sdružení hasičůČech, Moravy a Slezskao Římská 45,12| 07 Praha 2

USNESENÍ
ze

shromáždění starostů oSH konaného dne 14. dubna 2012 v CHH Přibyslav

Shromáždění starostů oSH, po projednání přednesených zpráv a informací o
Čvs zakladatelem a následné diskusi, p ř i j í m a

činnosti společností,ve kteých je SH
následující

usnesenl:
k bodu 2
ShromáŽdění starostů oSH

1. a) schvaluje

pruběžnou zprávu

starostů oSH

o činnosti SH ČMS od posledního shromaždění

b)

schvaluje Výročnízprávuo činnosti a hospodaření SH ČMS

c)

schvaluje pověřeného člena VV SH ČMS p. Jiřího orsáka, člena VV SH ČtrzIS a
náhradníka p. Josefa Bidmona hlasováním za SH Čtrrts na výročnívalnou hromadu
HVP, a.s. s tím že budou hlasovat pouze v zájmu SH ČMS

'a

rok 2011

k bodu 3
Shromáždění starostů oSH

1.

schvaluje zprálu o hospodaření SH ČMS za rok 2011

k bodu 4
Shromáždění starostů oSH
1. bere na vědomí Zprávuo činnosti Úrnn
k bodu 5
ShromáŽdění starostů oSH

1. bere na vědomí Zprávy o

zarok2}II

činnosti ÚoRaa

ochrany obyvatelstv a za rok 20I I

_

mládeŽe' prevence, velitelů a

k bodu 6
Shromáždění starostů oSH
1. schvaluje dle č1. 41 odst. 5 písm. a Stanov SH ČMSzměnu Stanov v následujícím
znění;
2. ukládá kanceláři SH ČMS předložit Stanovy SH ČMS se schválenými změnami
k zaregistrování u MV ČR
1/a -

čl. 19 Stanov odst. /1/ písm. b:

b) Mladým hasičem se stane fyzická osoba starší tří let a nedovršujícíosmnácti let, souhlasili
s jejím členstvímzákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasičůpokud ve sboru

působí

l/b - č1.2 Stanovodst.

1.

/1/ Cílem činnosti SH čMS ie:
a) spolupůsobit při vytváření podmínek kúčinnéochraně života a zdraví občanůa majetku
předpožáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech při nichž
,
je v nebezpečíživot, zdraví a nebo majetek (dále jen
události..)
,,mimořádné

fvzickÝch schonností. vést mladé členv k odpovědnosti za rozvoi své osobnosti. r'ictě k
vlasti. přírodě a celému lidskému společenstvíiako i k dodržování preverrtivně
zásad v
dalších
mimořádnÝch událostí

nl clnn
ů soh
osobnosti.
ieiich
ieiich intelektuálních a tělesnÝch schopností a zwšování fr'zické
kondice v
zásad
ivotního
reprezentaci a přípravu na ni. wtvářet podmínky pro tuto činnost

SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v riámci základníchpodmínek této činnosti pomáhá
veřejnosti, zejména obcím, státním orgiínům, ťyzickým a právnickým osobám:

e) usDokoiovat záimv dětí a mládeže prostřednictvím všestrannéčinnosti zeiména
v kolektivech mladÝch hasičů.dorostenců a dorostenek při pravidelné celoročníčiňlosti"-

ha

včetn
organizováním soutěží.preventivně vÝchovné činnosti v oblasti požární ochranv. táborll
Yzdělávacích akcí a dalšíchaktivit. Nabídkou aktivního volného M

á nři

och

l/d - Čl. 3 odst. 3 nové písmeno h)

SH ČMS v souladu s cílem své činnosti a v rámci základníchpodmínek této činnosti pomáhá
veřejnosti' zqména obcím, státním orgánům, fyzickýma právnickým osobám:
h) organizovat sportovně _organizační.informační,propagačnía osvětovou činnost
v rámci zapoiení do sportovních a všeobecně tělov'ýchovnÝch aktivit iako isou soutěže.
školení. zkouškv. soustředění a další.Vvtvářet pro tvto činnosti materiální a persorr..ílní
podmínkv a zaiišťovat v této oblasti širokou informovanost.
1)e - Nadpis oddílu pátého:

okrskůoo

Kontrolní orgánv oSH změnit na..Kontrolní orgány oSH a

Čl. 72 Kontrolní a revizní rada oSH změnit na: ..Kontrolní a revizní radv oSH a okrsků,,
Stávajícítext článku 72 doplnit za poslední větou textem v tomto znění:

- Kontrolní a revizní rada okrsku ie kontrolním orgánem okrsku s postavením,
ůsobností a pravidlv iednání nřiměřeně obdobnÝmi ústřední
tzm
I revvnlm o
k bodu 7
Shromáždění starostů oSH
1. Bere na vědomí informace o výsledcích činnosti HVP,a.s., Fire Edit,

VPO,a.s. zarok

S

r.o. a

201,1,.

k bodu 8

Shromrížděnístarostů schvaluje bezúplatný převod hasičskézbrojnice ve Yelkých
Heralticích, část obce Tábor, tj. budovy be4 čplčena pozemku p.č,. 47 apozemku p.č. 47
zastavěná plocha a nádvoří o ýměře II7m2 zapsaných na LV 42 vedeném katastrálním
uřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště opava (dále jen ,'nemovitost") pro
katastrální uzemí Tábor ve Slezsku, na obec Velké Heraltice, opavská I42, 747 75 Velké
Heraltice, IČo 00300837 , zatěchto podmínek:
1.

nemovitost bude nadále bezplatně využívánapro potřeby místníorganizační
jednotky SH ČMS,

2. bude-li nemovitost pronajata za itplatu jinému subjektu, bude výnos z pronájmu
příjmem rozpočtu místníorganizaění jednotky SH ČMS,

3. současně s vkladem vlastnického práva k nemovitosti pro obec Velké Heraltice
bude do katastru nemovitostí vloženo i předkupní právo SH ČMS k převáděné
nemovitosti pro v případ prodeje nemovitosti.
k bodu 9
ShromáŽdění starostů oSH

1. Ukládá výkonnému výboru vyhodnotit diskusní příspěvky z jednáni
ShromáŽdění starostů oSH a projednat náměty ze zpráv ústředních odborných
rad, které jsou součástíV;foočnízprávy SH ČMS zarok2}Ll

2. V

souvislosti s podanou demisí pana Petra Jelínka (dne

21 .3.2012),

člena VV SH

ČMS za Karlovarský kraj,volí pana Richarda Kejmara členem W SH ČMS za

Karlovarský kraj
k bodu 10
ShromáŽdění starostů oSH

1.

Schvaluje usnesení SS oSH ze dne 14. úlbna 2012

V Přibyslavi dne 14. úlbna2012
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