Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2
USNESENÍ
ze shromáždění starostů OSH konaného dne 23. 10. 2010 v CHH Přibyslav
__________________________________________________________________________

Shromáždění starostů OSH, po projednání přednesených zpráv a informací o
činnosti společností, ve kterých je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi, p ř i j í m á
následující
usnesení:
k bodu 2
Shromáždění starostů OSH
1. Schvaluje zprávu o činnosti SH ČMS od IV. sjezdu SH ČMS
k bodu 3
Shromáždění starostů OSH
1. Schvaluje zprávu o hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2010 a rozpočet na rok
2011
k bodu 4
Shromáždění starostů OSH
1. Schvaluje zaměření činnosti na rok 2011
2. Schvaluje plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS na rok 2011
k bodu 5
Shromáždění starostů OSH
1. Schvaluje – zajištění Výročních valných hromad SDH a okrsků SH ČMS
k bodu 6
Shromáždění starostů OSH
1. Dodatečně schvaluje - rozhodnutí VV SH ČMS ze dne 31. 8. 2010 dle usnesení
VV SH ČMS č. 44/2010 v souladu s Čl. 89 odst. 5 Stanov SH ČMS, kterým byl
schválen bezúplatný převod (darování) budovy bez čp/če (hasičskou zbrojnici) na
pozemku st.p.č. 113, pozemku st.p.č. 113 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
106 m2 a pozemku p.č. 31 zahrada o výměře 486 m2, zapsaných na LV 164
vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Pardubice, pro obec a katastrální území Kostěnice, do vlastnictví Obce Kostěnice
s tím, že Obec Kostěnice zároveň v darovací smlouvě zřídila bezúplatně věcné
břemeno užívání těchto nemovitostí ve prospěch SH ČMS – SDH Kostěnice na
dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti z věcného břemene přecházejí i na
právní nástupce smluvních stran.
2. Schvaluje bezúplatný převod (darování) budovy bez čp/če občanská vybavenost
(„Kulturní chata“) zapsané na LV 275 vedeném Katastrálním úřadem pro
Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Svitavy, pro obec Brněnec a katastrální
území Chrastová Lhota, umístěné na pozemku p.č. st. 7 jiného vlastníka (zaps. na
čl. 10001- Obec Brněnec, k.ú. Chrastová Lhota) z vlastnictví SH ČMS (v katastru

nemovitostí zapsán jako vlastník Svaz požární ochrany ČSSR ZO Chrastová
Lhota) do vlastnictví Obce Brněnec za podmínky, že Obec Brněnec zřídí
bezúplatně věcné břemeno užívání této nemovitosti ve prospěch SH ČMS – SDH
Chrastová Lhota na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti z věcného
břemene přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.
3. Schvaluje prodej nemovitostí - budovy bez čp/če - požární zbrojnice na pozemku
p.č. 47 a pozemek p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m2 , zapsaných
na LV 42 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava, pro obec Velké Heraltice a k.ú. Tábor, zájemci, který nabídne
nejvyšší cenu, a to nejméně za cenu stanovenou znaleckým posudkem o ceně
těchto nemovitostí.
4. schvaluje tyto obecné zásady pro převod majetku SH ČMS na organizační
jednotky SH ČMS:
a) majetek SH ČMS, který nebyl historickým majetkem předchůdce organizační
jednotky SH ČMS může být na základě žádosti organizační jednotky svěřen do
užívání organizační jednotky,
b) majetek SH ČMS, který byl historickým majetkem předchůdce organizační
jednotky SH ČMS a v konkrétním případě je vhodné a spravedlivé na základě
žádosti organizační jednotky tento majetek na ni převést, bude bezúplatně
převeden na příslušnou organizační jednotku s tím, že do darovací smlouvy
bude podle okolností případu zahrnuto buď omezení organizační jednotky SH
ČMS nakládat s tímto majetkem tak, že převod na třetí osobu je možný pouze
s předchozím souhlasem rozhodovacího orgánu příslušné organizační jednotky
SH ČMS;
5. schvaluje při dodržení obecných zásad pro převod majetku uvedených v bodu 4
a) převod historické hasičské zbrojnice a pozemku v Určicích, t.j. budovy bez
čp/če objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 362/1 a pozemku p.č.
362/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2, to vše zapsáno na LV 920
vedeném Katastrální úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Prostějov pro obec a k.ú. Určice, na SDH Určice, IČO: 65762045, Určice 409,
PSČ 798 04;
b) převod budovy č.p. 204 objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 154 a
pozemku p.č. 154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2 zapsaných na
LV 323 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče, pro obec a katastrální území Starovice, na SDH
Starovice, IČO: 002 83 584, Starovice 204, PSČ 693 01, za předpokladu, že a
za předpokladu, že bude prokázáno právní nástupnictví SH ČMS jako vlastníka
této nemovitosti;
c) převod pozemku p.č. 3465/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lysá
nad Labem, zaps. do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na SDH Lysá nad Labem,
IČO: 458 26 072, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem, PSČ 289 22, za
předpokladu, že bude prokázáno vlastnictví SH ČMS k této nemovitosti;
6. schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 1051/1 o výměře
1204 m2, vedeného ve zjednodušené evidenci na LV 10002 pro obec a katastrální
území Moravice, okr. Opava, jehož vlastníkem je ČR, se správcem pozemku -

Pozemkovým fondem ČR, odůloučené pracoviště Opava, pro činnost SH ČMS
jako občanského sdružení na nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, tzn. 1.204,- Kč/rok. Se
správcem pozemku jednat o převodu, případně prodeji SH ČMS a jednu s forem
realizovat.
k bodu 7
Shromáždění starostů OSH
1. Bere na vědomí informace o výsledcích činnosti HVP,a.s., Fire Edit, s r.o. za I.
pololetí roku 2010 a VPO,a.s. za hospodářský rok 2009 – 2010.
2. ukládá výkonnému výboru, předkládat podkladový materiál o hospodářských
výsledcích společností, ve kterých je SH ČMS zakladatelem, písemně s materiály
k jednání shromáždění starostů OSH
k bodu 8
Shromáždění starostů OSH
1. Ukládá výkonnému výboru vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání
Shromáždění starostů OSH
2. Bere na vědomí stav zkušebního provozu programu členské evidence
3. Ukládá všem OSH s plnou odpovědností vkládat data o členské základně a
organizačních jednotkách SH ČMS do programu členské evidence
4. Bere na vědomí - vystoupení předsedkyně Ligy proti rakovině MUDr. Michaely
Fridrichové a žádá starosty OSH o podporu květinového dne v 2011.
5. Schvaluje doplněné Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS a
Stejnokrojového předpisu SH ČMS týkající se zavedení „Stužky“ k Čestnému
uznání OSH-MSH, KSH a SH ČMS s účinností od 1.1.2011.
k bodu 9
Shromáždění starostů OSH
1. Schvaluje usnesení SS OSH ze dne 23. října 2010

V Přibyslavi dne 23. října 2010

Předsedající :

Předseda návrhové komise :

Ing. Monika Němečková v.r.

Lubomír Janeba v.r.

