Sdružení hasičůčecho Moravy a Slezskao Římská 45,12! 07 Praha 2

UsNESENÍ
ze

shromáždění starostů osH konaného dne 20. dubna 2013 v CHH Přibyslav

Shromážděnístarostů oSH, po projednání přednesených zpráv a informací o
činnosti společností, ve kterych je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi,
př ij
k bodu 2
Shromáždění starostů oSH

1' a)

b)

c)

d)

e)

ím á následující u s n e s e n í :

schvaluje pruběžnou zprávu
starostů oSH

o činnosti SH ČMS od

posledního shromáždění

schvaluje Výročnízprávu SH ČMS zarok2}I2
schvaluje (doplňuje) Jiřího Hence za č|ena qfkonného výboru SH ČMS za
zesnulého člena Pavla Doubravu
schvaluje (volí) ing. Jana Bochňiíka za člena Ústřední kontrolní a revizní rady za
zesnulého člena Ladislava Richtára
schvaluje pověřenou členku W SH ČMS, nríměstkyni starosty Ing. Markétu
StrŽínkovou a jejího náhradníka náměstka starosty, ing. Jana Kargra za SH ČMS
účastía hlasoviíním na qýročnívalné hromadě HVP a.s., s tím Že budou hlasovat
pouze v zájmusH ČMS

k bodu 3
ShromáŽdění starostů oSH
1. schvaluje zprávuo hospodaření SH ČMS za rok20l2
2. schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemku parc.č.895' o výměře 4Im2,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využitízbořeniště, zapsaného na
LV č. 895'- u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj' Katastrální pracoviště Plzeňj_ih' obec Štěnovice, kat. uzemí Štěnovice, jehoŽ vlastníkem je sdruzení hasičů
Čech,.Moravy a Slezska se sídlem Římská zizsl+s,I2I 07 Praňa 2, do vlastnictví
obce Štěnovice, IČOO25] 303, Čimicka i.i.3, 332 Štěnovice, za těchtopodmínek:
- nemovitosti budou nadále využívány pro potřeby místníorganizační
jednotky SH ČMS

-

obec Štěnovice zároveň v darovací smlouvě zÍídíbezúplatně věcné

Čvs - SDH Štěnovice
na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti z věcného břemene
břemeno užívánítěchtonemovitostí ve prospěch SH

3.

pŤecházejí i na právní nástupce smluvních stran.
pověřuje výkonný výbor SH čMS, aby jednal jménem SH ČMS s hasičskou
vzájemnou pojišťovnou' a.s' jako vlastníkem dále uvedených nemovitostí ve věci,
týkajícíse získání těchto nemovitostí do vlastnictví SH ČMS, v souladu s platnými
právními předpisy zeběžnýchobchodních podmínek. Pověření se vztahuje i na
podepsaní příslušných smluv a dokumentů.
Jedná se o týo nemovitosti : stavba č. p.385 naparcele st.937, parcela st.937,
p.arcela p. ě. 98414, parcela p. ě. 98416, parcela p. č. 98417, parcela p. č. 984/8,
parcela p. č,.98419, vše v katastrálním územíPřibyslav, obec Přibyslav, zapsaných

na listu vlastnictví č. 1726, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Havlíčkůvbrod.
Výsledek uskutečněných jednání sdělí výkonný výbor SH
zasedání shromáždění starostů o SH.
k bodu 4
Shromáždění starostů oSH
1. bere na vědomí Zprávuo činnosti Úrnn

ČMS na podzimním

zarok2}I2

k bodu 5
ShromáŽdění starostů oSH
1. bere na vědomí informace o výsledcích činnosti HVP,a.s. zarok2012.
2. ukládá zástupcům SH Čvts v orgánech HVP a.s. sledovat dosažené
hospodářské výsledky a v případě potřeby přijmout odpovídajícíopatření. o
hospodiířských ýsledcích HVP a.s. pravidelně informovat výkonný qibor SH
CMS a shromáŽdění starostů oSH
k bodu 6
ShromaŽdění starostů oSH

1. vrací k dopracování Statut čestných titulů avyznarnenání
starostům oSH zaslat vtermínu do 30.6.2013 kanceláři SH ČMS

2. ukládá

připomínky k tomuto materiálu
ukládá .qýkonnému výboru SH ČMS předložit návrh novely Statutu čestn;ých
titulů awznaÍflenání podzirnnímu zasedéní shromríŽdění starostů oSH

3.

k bodu 7

Shromrížděnístarostů oSH

l.

schvaluje Stejnokrojový předpis SH ČMS súčinnostídnem schválení

dubna 2013

k bodu 9
Shromráždění starostů oSH

1. Ukládá výkonnému výboru
Shromáždění starostů oSH

tj.

20.

vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání

2.

k bodu 10

Shromáždění starostů oSH
Schvaluje usnesení SS oSH ze dne 20. dubna 2013

1'

V Přibyslavi dne 20. dubna 2013

*?,

Předsedající :

vé komise:

