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UsNESENÍ
ze

shromáždění starostů oSH konaného dne 8. 5. 2010 v CI{H Přibyslav

Shromáždění starostů 9srl po projednáni přednesených zpráv a informací o činnosti
společností, vekterych je SHCMS zakladatelemanásledné diskusi, p ři j í m á následující
u

S

nes

en í

:

k bodu 2
Shromáždění starostů oSH
1. Schvaluje zpráxu o činnosti SH ČMS za rok 2009 a plnění závěrů III. řádnóho
sjezdu sH ČMS od posledního shromáždění starostů oSH

2.

Schvaluje VýročnízpráwSHČMS zarok}aa9

k bodu 3
Shromáždění starostů oSH
Schvatuje zprávu o hospodaření SH

l.

ČuS

"a

rok 2009

k bodu 4
Shromaždění starostů oSH
1. Schvaluje zptávuo činnosti Úrnn za rok 2009
k bodu 5
Shromaždění starostů oSH

l.

Bere na vědomí qýsledky činnosti Ústřední odborné rady velitelů, Ústřední
odborné rady prevence a Ustřední odborné rady mládeže za rok 2009

k bodu 6
Shromaždění starostů oSH
1. Bere na vědomí inťormace o výsledcich činnosti řrVP,a.s', \?o,a.s.,
Fire Edit' s r.o. za rok 2009 a informaci o systému IZIP
k bodu 7
Shromaždění starostů oSH

1.

Schvaluje novelizované znění vnitřního předpisu SH ČMS ,,Zakláďacilistinu
symbolů"

k bodu I
Shromáždění starostů oSH

1. Bere

a)

na vědomí

stav obsahové a organizačnípřiprar'1,IV. sjezdu SH

ČMS

2.

Projednalo a Schvaluje následující materiály
a) návrh programu IV. sjezdu SH ČMS se změnou zahájení dne 4.7.20IO
b) návrh Jednacího řádu IV. sjezdu SH ČMS
c) návrh programu činnosti SH ČMS pro roky 2010 _2015 s úpravou textu
d) návrh Volebního řádu IV. sjezdu SH ČMS s úpravou textu
e) návrh napozvéníhostůIV. sjezdu SH ČMS)
:

Bere na vědomí

J.

a)

Ukládá VV SH ČMS

4.

5.

předgtavení kandidátů na funkci starosty SH ČMS, náměstků starosty
SH CMS a předsedy UKRR

a) zabezpečit zveřejnění kandidátů na starostu, náměstků starosty SH ČMS a
předsedy Úrnn na stránkách www.dh.cz a v hasičskémtisku
b)konečnévetze schválených návrhů obsažených v bodě 2) zvetejnitna
stránkách www.dh.cz v sekci IV. Sjezd SH ČMS

Ukládá starostům KSH zabezpečit nahlášení návrhů do pracovních komisí pro
IV. sjezd SH ČMS za jednotlivé kraje v souladu s jednacím řádem, do 31. 5.
20t0

k bodu 9
ShromáŽdění starostů oSH

1.

V Přibyslavi

Ukládá VV SH ČtvtS vyhodnotit diskusní příspěvky

přijmout v návaznosti na
ně potřebná opatření, včetně zasléni odpovědí u diskusních příspěvků,které
nebyly vyřešeny na dnešnímjednaní
a

dne 8. května 2010

"*-^i''Wr!

návrhové komise

ú1

