Příloha č. 2

Zánik organizační jednotky SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů

Platné Stanovy SH ČMS /dále jen Stanovy/ uvádějí ve své části druhé "Členství a
členové",v čl. 23 "Zánik členství" jako jeden z důvodů neplacení členských příspěvků (viz. čl.
23,odst. 1,písm. b Stanov).
Dále ve stejné části v čl. 29 "Zánik organizační jednotky v registru SH ČMS" je řešena
možnost,"Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS, na návrh okresních rozhodovacích
orgánů, se organizační jednotka vyškrtne z registru organizačních jednotek vedených Kanceláří
SH ČMS“.
Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k ustanovení organizačního řádu se
uplatňuje následující postup :
1) Nezaplatí-li SDH do 31.3. běžného kalendářního roku na OSH stanovenou výši členských
příspěvků, dle evidence členské základny k 31.12. předchozího roku bude SDH se zpětnou
platností od 1.1. daného roku pozastavena činnost na celý probíhající kalendářní rok.
(To znamená, že daný SDH pro OHS v tomto období "jako" neexistuje).
2) Z toho vyplývá následující :
- SDH není od 1.1. tohoto roku pojištěn proti úrazu při činnosti SDH
- SDH, držitel akcií HVP a.s. a jeho zásahová jednotka není pojištěna proti úrazu při
zásahu a odborné přípravě
- SDH nemůže v tomto roce obdržet žádné ocenění a vyznamenání pro SDH,ani své
členy
- SDH,ani jeho zástupci se nemohou zúčastňovat jednání i akcí pořádaných OSH
3) Odvedením dlužné částky členských příspěvků na OSH (na základě evidence členské
základny k 31.12. předcházejícího kalendářního roku) v průběhu roku pro 31.3. bude SDH
opětovně do evidence zařazen zpětně od 1.1. daného roku, s tím, že OSH je povinno
odpovídající část těchto příspěvků poukázat na účet SH ČMS.
4) Pokud SDH členské příspěvky do konce daného kalendářního roku na OSH neodvede v
plné výši, bude výkonným výborem OSH podán shromáždění představitelů sborů návrh na
zrušení SDH se zpětnou platností k 1.1. daného kalendářního roku.
5) Návrh na zrušení SDH, respektive vyškrtnutí z registru organizačních jednotek předloží
OSH výkonnému výboru SH ČMS nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku.
6) Na základě rozhodnutí výkonného výboru SH ČMS o vyškrtnutí SDH z registru
organizačních jednotek zahájí OSH úkony k definitivnímu zrušení SDH (oznámení
finančnímu úřadu,statistickému úřadu,peněžnímu ústavu a další).

