
Usn esen í z jednání Sh ro m áždéní delegátů SDH okresu P r aha-zápaď

Hvozdniceo dne 26. 9. 2020

Shromáždění delegátů sboru po vyslechnutí přednesených zpráv, projednání
písemných materiálů a následné diskuze přijímá následující usnesení:

1/ BERE NA vňDoMÍ
a) Diskuzní příspěvek Ing. Lišky z SH ČUS
b) Diskuzní příspěvek formou otevřeného dopisu p.Yálala,Požarní bezpečnost
c) Diskuzní příspěvek ppor. Doška zHZS Roáoky
d) Diskuzní příspěvek p. Hrdličky, náměstka starosty OSH Praha-západ

2/ scHvALUJE
a) Zptávu o činnosti OSH Praha-západ za období od roku 2015
b) Zprávu o ýsledcích hospodaření OSH Praha-západzaobdobí od roku 2015
c) Zprávu Okresní kontrolní areviznirudy za období od roku 2015
d) Program azaméíení činnosti OSH Praha-západnaobdobí let2020 -2025
e) Zptávu o výsledcích hospodaření OSH Praha-západzaobdobí zarok20l9
D Rozpočet na rok 2020 -zménaé.l

3/ vol-,Í

a) Starostou OSH - Josefa Myslína
b) Náměstkem starosty - Jiřího Hrdliěku
c) Náměstkem starosty - Petra Jeřábka
d) Náměstkem starosty - Miloslava Holého
e) Členem W OSH - Jiřího Fúrsta
0 Členem W OSH - Filipa Jankovce
g) Členem W OSH - Jaróslava Kopeckého
h) Členem W OSH - Františka rrále
i) Členem W OSH - Petra Kšánu
j) Členem W OSH - JanaMenšíka
k) Členkou W OSH - Petru Myslínovou Cejpkovou
D ČleŇou W OSH - BarboruPálkovou
m) Členem VV OSH - Jana Posluha
n) Členem W OSH - Rudolfa Trnku
o) Členem W OSH - Milana Válu
p) Členem W OSH - Jiřího Wohlmutha
fl Členem W OSH -Mrichala Zrna
r) Předsedou OKRR- Jiřího Čejku
s) Členem OKRR - JanaBláhu
0 Členkou OKRR- Blanku Jantačovou
u) Členem OKRR - Ondřeje Semeckého
v) Delegátem na Shromáždění delegátů osH - Jiřího Hrdličku
w) Delegátem na VI. Sjezd SH ČMS - Josefa Myslína



x) Delegátem na VI. Sjezd SH ČMS - Jiřího IŤdličku
y) Delegátem na VI. Sjezd SH ČMS - Petra Jeřábka
z) De\egátem na VI. Sjezd SH ČMS - Jiřího Čejka
aa)Náhradníkem na VI. Sjezd SH CMS - Miloslava Holého

4/ NOMINUJE

a) Do funkce starosty KSH Středočeského kraje _ oldřicha Lacinu
b) Do funkce náměstka starosty KSH - Josefa Myslína
c) Do funkce předsedkyně KKRR- Růženu Maděrovou
d) Do funkce ělenlcy KKRR - Denisu Neuberovou
e) Do funkce vedoucího AZHKSH - Josefa Páva
D Do funkce ělena KOR mládeže -MichataZma
g) Do funkce člena KOR represe - Jana Posluha
h) Do funkce ělenky KOR prevence - Barboru Pálkovou
i) Do funkce člena KOR prevence - Františka Krále
j) Do funkce člena ÚOn vzdé|ávání - Josefa Myslína
Ř; oo funkce ělenky úon historie a muzejnictví - petru Myslínovou

Cejpkovou

5/ UKLÁDÁ
5.1 Starostovi OSH

Zajistitpravidelnou kontrolu a vyhodnocování dnešního usnesení na W OSH
Zqistitminimálně ! xzačtvrt roku projednání ekonomických výsledkŮ ve W
OSH a zajišťovat plnění schváleného rozpoětu.
Zajistitpiavidelnou aktualizaci webových stránek a zveřejňováni materiálŮ W,
OKRR a jednotliých odborných rad
zajistit zásilání materiálů o sH vč etně v š ech p ozvánek j ednotlivý m sb orum

'1,' ěl"kt o.rické podobě na adresu elektronické poš§ nahlášenou sbory oficiální
cestou okresnímu sdružení.
Zajistitprojednávání nedostatků zjištěných OKRR ve W včetně patřičných

závéŇ
Nadále pokračovat ve spolupráci s partnery OSH Praha-západ

5.2 Výkonnému qíboru

projednat a vyřídit připomínlry, návrhy a náměty z dnešního ShromáŽdění a Po
schválení YY zaíadit příslušné úkoly do plánu ptáce v příštím roce

Aktivně se podílet na činnosti OSH Praha-západanaplnění ÚkolŮ stanovených

v plánu práce

o
a\



5.3 okresní kontrolní a revizní radě

o Zqistitpravidelnou činnost OKRR dle sestaveného plánu práce
o Minimálně 4 x ročně kontrolovat hospodaření a celkovou činnost OSH včetně

kontroly plnění dnešního usnesení

5.4 Výborum SDH

o Seznámit členskou základnu svého sboru s v}sledky dnešního Shromáždění
delegátů

o Aktivně se podílet na plnění úkolů z dnešního usnesení a usnesení WH
jednotlivých sboru

o Zajistit řádné plnění povinností SDH vůči OSH (členské příspěvky, povinná
dokumentace, aktualizace členské základny . . .)

o Pravidelně informovat členskou základnu o plnění těchto usnesení
o Zajistitpřiměřenou komunikaci a součinnost s vyššími orgány sdružení, zajistit

předáváni informací v rámci sboru dle kompetencí azájmi jednotlivých členů

5.5 Výborum okrsků

o
o

Aktivně se podílet na plnění úkolů z dnešního usnesení a usnesení WH
jednotlivých sboru
Zajistitíádné plnění povinností okrsku vůči OSH (povinná dokumentace)
Zajistitpřiměřenou komunikaci a součinnost s vyššími orgény sdružení, zajistit
píedáváni informací v rámci okrsku dle místních podmínek

za návrhovou komisi:

Michal Zmo,předseda návrhové komise:

Jiří Žemliéka, člen návrhové komise:. ........:
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