Sdružení hasičůČech, Moravy a Slezska, Římská 45,12107 Praha2

USNEsENÍ
zeshromáždění starostů oSH konaného dne22. října 2011 v CHH Přibyslav

Shromážděnístarostů oSH'
projedniíní přednesených zptáv a informací o
"po zakladatelem
činnosti společností,ve kteých je SH ČMS
a následné diskusi' přijím a
následující

usnesení:
k bodu 2
ShromáŽdění starostů oSH

1. a) schvaluje pruběžnou zprávu o činnosti SH ČMS od posledního shromaždění
starostů oSH

b)

c)

schvaluje změnu rozpočtu SH ČMS pro rok 20l1
schvaluje rozpočet SH ČMS narok2)l2

k bodu 3
Shromáždění starostů oSH
1. schvaluje plán práce SS oSH,
k bodu 4
Shromáždění starostů oSH

1. schvaluje

VV SH

Čtrrts a Vedení SH

ČMS tarok2}I2

Zajlštění Výročníchvalných hromad SDH
CMS narok2012

zaměŤení hlavní činrrosti SH

a okrsků SH ČMS a

k bodu 5
Shromrížděnístarostů oSH
1. Bere na vědomí informace o výsledcích činnosti HVP,a.s. do 31.8.201
Fire Edit, s r.o. do 30.9.2011.

1,

k bodu 6
Shromáždění starostů oSH

1) Ukládá výkonnému výboru vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání
Shromáždění starostu oSH

2)
3)

4)
5)

Bere na vědomí diskusní příspěvek Ing. RostislavaZezuly, ředitele pobočky Praha
Zdravotni pojišťovny ministerstva vnitra ČR
Bere na vědomí informaci Ing. Jana Kargera o projektu
úspory
',Energetické
objektu ÚHŠ sH Čvs ranst<áKoupele
Zmocňuje vedení SH čMS schváĚním potřebných smluv krcalizaci a
financování projektu,'Energetické úspory objektu ÚFIŠ sH Čtr,ts lansté Koupe1e

v případě, Že bude schválen projekt a poskytnuta dotace
Dodatečně schvaluje - rozhodnutí VV SH Čtrrts ze dne22.9.2O11 dle usnesení
VV SH CMS č. 54l20I1, v souladu s čl. 89 odst. 5 Stanov su Čus:

a) bezúplatný převod (darování) budovy bez čp/čeobčanská vybavenost na
pozemku p.č. st. 167, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 fi? zapsané na
Lv 322 vedeném Kďastrálním úřadem pro olomoucký kraj, katastrálním

pracovištěm Prostějov, pro katastrální Ínemílvaň na Hané, z vlastnictví SH
CMS (v katastru nemovitostí zapsánjako vlastník Svaz požál:rríochrany) do
vlastnictví SH CMS _ SDH Ivaň, 798 23 lvaň, IČo 628 60216, stím, že
převod těchto nemovitosti na tŤetí osobu je možný pouze se souhlasem
rozhodovacího orgánu SDH Ivaň;
b) bezúplatný převod (darovaní) budoly bez čp/čegaráž zapsané na LV 1053
vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm
Semily, pro obec a katastrálniizemi Semily, umístěné na pozemku p.č. 11612
jiného vlastníka (zaps. na LV 10001, vlastník Město Semily) z vlastnictví SH
CMS (v katastru nemovitostizapsanpko vlastník Ústřední 1ýbor Svazpožárni
ochrany Čssn; do vlastnictví SH čvrs - oSH Semily, IČo620 12146, se
sídlem Semily, Komenského nám. 146, PSČ 513 0l, s tím, že zžnoveíbere na
vědomí, Že rozhodovací orgán oSH Semily následně rozhodne o převodu
nemovitosti na Město Semily zaťlnančniniáhradu, odpovídajícíceně poŤízení
jiné garaže pro potřeby oSH Semily

k bodu 7
Shromáždění starostů oSH

1.

Schvaluje usnesení SS oSH ze dne22.Ťijna20l1

V Přibyslavi

dne 22.

Íijna2011

Předsedající :
Ing. Jan Karger
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Předseda návrhové komise

Ing. Antonín Maděra
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