ť
Sdružení hasičůČecho Moraly a Slezska, Římská 45,12l07 Praha2

USNESENI
shromáždění starostů oSH, konaného dne25. dubna 2014v CHH Přibyslav

Shromáždění starostů oSH po projednrínípřednesených zpráv a informací o ěinnosti
společností, ve kteých je SH ČMS zakladatelem a následné diskusi
přijímá následující

usnesenl:
k bodu 2

Shromáždění starostů oSH

1. a) schvaluje
starostů

pruběžnou zprávu o činnosti VV SH

oSH

b) schvaluje Výročnízprávwo

Čvs oa posledního shromaždění

činnosti SH ČMS za rok20l3

k bodu 3
1.

a) schvaluje

zpráluo hospodaření SH ČMS za rok 2013
b) bere na vědomí
stav pohledávekmezi SH

ČMS a oSH

schvaluje:
v souladu s č1' 89 odst. /5/ Stanov SH ČMS,
a) bezÍlplatý převod (darovrání) nemovitostí věetně všech práv, povinností a
součástí,a sice:
pozemku p.č. st. I54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 fif včetně budovy
bez čplčezemědělská stavba na tomto pozemku umístěné,
a
pozemku p.č. 64413 twalý trarmí porost o výměře 4782 m2
a
pozemku 64418lesní pozemek o qýměře 649 m2 zapsaných na Lv 93 vedeném
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm opava,
pro obec Hradec nad Moravicí a katastráIní uzemí Jakubčovióe, zvlastnictví SH
Čvs 1v katastru nemovitosti zapsánj$o vlastník Svaz požarni ochrany Čssn
Zo Jakubčovice) do vlastnictví SH CMS _ SDH Jakubčovice. SH CMS si
zžroveřt vyluazuje předkupní právo k převáděným nemovitostem pro případ, že
by je obdarovaný SH ČMS - SDH Jakubčovice chtěl zcizit, s tím, že práva a
povinnosti z tohoto ujednání ptechěnejí i na právní nástupce účastníkůsmlouvy.
b) bezirylatný převod (darování) pozemku p.č. st. 560 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 190 fi} zapsané na LV 966 vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, katastrálním pracovištěm Frýdek - Místek, pro obec Krásná
a katastrální tzemí Krásná pod Lysou Horou, z vlastnictví SH ČMS (v katastru
nemovitostí zapsán jako vlastník Svaz požarni ochrany Čssn Těšínská 1148,
F4ýdek, FqÍdek - Místek) do vlastnictví obce Krásná za podmínky, že obec
Krásná zŤídíbezÚplatně předkupní právo k tomuto pozemku ve prospěch SH ČMS
2.

SDH Krásná na dobu neurčitou s tím, že práva a povinnosti přecházejí i na
právní nástupce smluvních stran.
c)bezip|atý převod (darovaní) nemovitostí včetně všech práv, povinností a součástí,
a sice:
. pozemku p.č. st. 188 zastavěnáplocha a nádvoří o výměře 400 m2 včetně budovy
č.p. 4 rodinný dům na tomto pozemku umístěné,
. pozemku p.č. II97 twalý travní porost o výměře 2OI! m2 ,
o pozemku p.č.1I98 zahrada o vý.rněře 44O m2, zapsaných na LY 94 vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rumburk pro
obec KrásnáLípa a katastrální izemi VlčíHora, do vlastnictví SH CMS - SDH
Krupka. SH Čvs si zároveň vyhrazuje předkupní právo k převáděným
nemovitostem pro případ' že by je obdarovaný SH Čus - SDH l(rupka chtěl
zcizit, s tím, že práva a povinnosti z tohoto ujednání přechžneji i na právní
nástupce účastníkůsmlouvy.

-

k bodu 4

Shromáždění starostů oSH

1.

bere na vědomí ročnízprávu o činnosti Úrnn za rok20l3

k bodu 5
ShromáŽdění starostů oSH

1.

bere na vědomí výsledky činnosti HVP,a.s.

2.
3.

bere na vědomí výsledky činnosti Fire-edit, s.r.o.
schvaluje pověřeného člena VV SH ČMS ing. Jana Kargera a Josefa Bidmona
jeho náhradníka za SH ČMS účastínařádnévalné
hromadě Hasičskévzájemné
pojišťovny' a. S. S tím, že bude hlasovat pouze a ýhradně v zájmu SH ČMS, a to
zýména u bodů 3,II a 14 zveŤejněného pořadu jednání Ťádné valné hromady,
takto:

_ Změna stanov
Valná hromada schvaluje změnu stanov Hasičskévzájemné pojišťovny, a. s., a to
tak, že celé dosavadní změní stanov se rušíavalná hromada schvaluje nové znění

K bodu

3 pořadu jednaní

stanov.

K bodu

11

K bodu

1

- Volba JUDr. Zdertky Čizkove členem dozorčírady

Valná hromada volí členem dozorčírady JUDI. ZdettkuČíŽkovou' datum narození
7.Iednal952,býemPraha 4-Chodov, Markušova 1637lI2, PSČ 149 00, s tím, Že
její funkce člena dozorčírady vzniká dne 1. 5.2014
4

- Pověření představenstva ke zýšenízákIadního kapitálu

Valná hromada tímto, v souladu s $ 51 1 a násl. zákona č. 90l20I2 Sb.' o
obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích),
pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních
korporacích a stanovami Hasičskévzájemné pojišťovny, o. S., zvýšilo základni
kapitál upisováním noqých akcií, nejvýše však o částku ve výši 50.196.000,- Kč.
Zák|adní kapitál můŽe byt zvýšen pouze peněŽitým vkladem.
Toto pověření je uděleno na dobu do 29. 4.2015.

k bodu 6
Shromrížděnístarostů oSH

/

1.

schvaluje harmonogram přípravy V. sjezdu SH ČtvtS

k bodu 7

Shromažděnístarostů oSH

1. ukládá vedení a qýkonnému qýboru
Shromrížděnístarostů oSH

vyhodnotit diskusní příspěvky

k bodu 8
Shromáždění starostů oSH

1.

schvaluje usnesení ShromáŽdění starostů oSH ze dne25. dubna 2014

V Přibyslavi dne 25. dubna 2014

Předseda ribvrhové komtse
Lubomír Janeba

z

jeďnání

