USNBsENÍ
IV. sjezdu SH ČMS, konaného ve dnech 3. a .července 2010 v Ostravě

Sjezd zhodnotil období od III. řádného sjezdu, zejména ty úkoly SH ČMS, které byly
obsaŽeny v,,Programu činnosti SH ČMS do r.2010", jakož i celý dalšívývoj sdruŽení od

roku 2005.
Čtvrt;ii sjezd SH Čus s přihlédnutímk současnému stavu společenskéhovývoje a jeho
objektivním podmínkám promítajícíchse i do činnosti sdružení a na základě stávajícího stavu
celé organízaění výstavby sdružení a potřeby jejího dalšíhoupevňování s cílem vytvořit ty
nejlepšípodmínkypro činnostceléhoSH ČMS přijímánásledujícíu s n € s e n í.

L

SCHVALUJE:
a) zprávu o činnosti SH CMS za uplynulé období přednesenou starostou sdruŽení
b) zprávu ústřední kontrolní arevizní rady přednesenou jejím předsedou
c) zprávy o činnosti Úon sH Čus
d) dokument,,Program činnosti SH ČMS do roku 20t5*
e) zprávu mandátové, volební a návrhové komise
f) udělení titulu ,,Čestný náměstek starosty SH
Netíkovi

il.

ČMS" Josefu Krajčovi a

ZYOLIL:
do funkce starosty SH

ČuS:

do funkce náměstků starostv:

Ing. Karla Richtra
Ing. Moniku Homolkovou - Němečkovou
Ing. Markétu Stržínkovou

Lubomíra Janebu
Ing. Jana Kargra
Ing. Jaroslava Salivara
Ing. Václava Lišku, prof. h.c.
za čIeny výkonného výboru:

Ing. Antonína Maděru
Josefa Páva

Aloise Pazderu
Václava Hulce
Petra Jelínka
Pavla Doubravu
Milana Navrátila
Jiřího orsáka
Josefa Bidmona
Jana Slámečku
Ludvík Procházka
Antonína Zatlouka|a
Stanislava Pumprlu
Ing. Leo Kuběnu
do funkce předsedy

UKRR:

PhDr. Josefa Juráně

Josefu

začIeny ÚrnR:

IrI.

UKLÁDÁ

l)

Ing. Karla Barcucha

Antonína Vovsíka
Jana Novotného
Jana Kumpána
Martina Bělohlávka
Jaroslava Říhu
Františka Malého
Dagmar Bittnerovou
Ing. Josefa Dvořáka
Vladislava Štefla
Jaroslava Bejlka
Josefa Jemelku
Ladislava Richtara

:

shromáždění starostů oSH

a) rozpracovat dokumenty IV. sjezdu' stanovit harmonogram jejich plnění a tento
zveřejnit do čtyř měsíců
2) výkonnému výboru SH ČMS

a)

projednat a vyhodnotit diskusi IV. sjezdu SH ČMS a o řešení vznesených
připomínek informovat nejbližšíshromáŽdění starostů oSH

3) sborům dobrovolných hasičů,okrskům, oSH a KSH

a) rozptacovat do svých podmínek

',Program

činnosti SH ČMS do roku 2OI5"

4) delegátům IV. sjezdu SH ČMS

i

a) informovat členy v okresech
ve SDH o pruběhu sjezdového jednání,
vysvětlovat přijaté dokumenty a pomáhat funkcionářům KSH, oSH, okrsků i
SDH v jejich konkrétnircalrizaci
b) být příkladem ostatním členůmv konkrétnírealizaci záměrŮ a cílůpřijatých
IV. sjezdem SH ČMS
c) informovat členy v okresech i ve sborech o výzvě oSH Nový Jičína o petici
SDH Nový Knín a doporučovat jejich podporu

Iv. BERE
1)

N.q.

:

výzvu výkonného výboru oSH Nový Jičínk účastina projektu Daruj krev
s

2)

vĚoolvlÍ

dobrovolnými hasiči

informaci

oSH Příbram o petici SDH Nový Knín ke

pojišťovnictví

6náÝútové koinise
g. Antonín Maděra

změně

ícíIV. siézdu S
Ing. Monika Homol

zákona

o

