STATUT
ZÁSLUŽNÉ MEDAILE OSH PRAHA-ZÁPAD
VV OSH Praha-západ v souladu s článkem 101, odst. 2a a článkem 102, odst. 1 Stanov SH ČMS ze dne 1.9.2017
a bodem 10 Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS z 19.10.2013 a 24.4.2015 svým usnesením
ze dne 18.10.2017 zřídil a schválil níže uvedenou

Záslužnou medaili hasičů okresu Praha-západ
a vydává následující podmínky pro její udělení:
Článek 1:

Udělení medaile
a/
b/
c/
d/

Článek 2:

Medaili uděluje svým usnesením pouze VV OSH Praha-západ
Medaile je nenároková a neuděluje se opětovně
Medaile se neuděluje in memoriam
Evidence Záslužných medailí je vedena na OSH Praha-západ
Návrh na udělení medaile

a/
b/
c/
d/
Článek 3:

Medaili lze udělit na návrh výboru SDH, výboru okrsku a VV OSH Praha-západ
Návrh se předává OSH na tiskopisu SH ČMS pro udělování vyznamenání s tím, že se
na horní část tiskopisu dopíše Záslužná medaile OSH Praha-západ
Podmínkou pro projednávání návrhu Výkoným výborem je řádné vyplnění návrhu včetně
podrobného hodnocení práce navrhovaného.
Sekretariát OSH po projednání návrhu ve VV podá navrhovateli zprávu o jeho rozhodnutí
Podmínky pro udělení medaile

a/
b/
c/
d/
Článek 4:

Medaili lze udělit členům za mimořádně aktivní a dlouholetou práci v SDH, okrsku,
OSH i vyšších orgánech
Podmínkou je věk 50 let a minimálně 20leté členství ve Sdružení
Předpokladem pro udělení medaile je i minimálně 10letá práce ve výboru sboru či jiných
vyšších orgánech
Medaili lze udělit i jiným právním a fyzickým subjektům, které se významnou měrou
podílí na podpoře, rozvoji a propagaci hasičského hnutí
Předání medaile

a/
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b/

Medaili nelze předat zastupující osobě

Článek 5:

Průkazka medaile
a/

Článek 6:

K Záslužné medaili vydává OSH průkazku se jménem nositele, datem udělení a číslem
medaile
Nošení medaile

a/

Stužka a Záslužná medaile se nosí výhradně na vycházkovém stejnokroji nad levou
kapsou /viz stejnokrojový předpis SH ČMS/

Petr Jeřábek

ing. Josef Myslín

Jiří Hrdlička

nám. starosty

starosta OSH

nám. starosty

V Praze-Michli dne 18.10.2017

Zpracoval:Hrdlička

