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USNESENÍ 

z jednání Shromáždění delegátů SDH okresu Praha-západ, konaného v 

Praze 4 - Michle dne 10. 11. 2018 

Shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Praha-západ na základě 

přednesených zprávy, projednaných písemných podkladů a diskuse 

I. Bere na vědomí:  

1) Diskusní příspěvek p. Černého z SDH Středokluky - upozornění na neprojednání bodu č. 12 - 

příspěvek zodpovězen v rámci diskuse Bc. Jeřábkem 

2) Diskusní příspěvek npor. Bc. Miroslava Českého 

3) Diskusní příspěvek p. Jiřího Hrdličky 

4) Diskusní příspěvek Bc. Petra Jeřábka 

5) Diskusní příspěvek Ing. Josefa Myslína 

II. Schvaluje: 

1) Zprávu o činnosti OSH Praha-západ za období leden až září 2018 

2) Zprávu o výsledcích hospodaření OSH Praha-západ za rok 2017 a období leden až září 2018 

3) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady za období leden až září 2018 

4) Rozpočet OSH Praha-západ na rok 2019 - I. varianta 

5) Program a zaměření činnosti OSH Praha-západ na rok 2019 

6) Organizační zabezpečení a zajištění Výročních valných hromad Sboru dobrovolných hasičů OSH 

Praha-západ za rok 2018 

7) Volbu Ing. Jana Aulického jako kandidáta OSH Praha-západ na funkci starosty SH ČMS  

8) Podání trestního oznámení na p. Vratislava Horáka, bývalého starostu OSH Praha-západ 

III. Volí:  

1) Za členy Okresní kontrolní a revizní rady OSH Praha-západ: 

   - pana Jana Bláhu, člena SDH Ořech 

   - slečnu Ivetu Svobodovou, členku SDH Čisovice  

IV. Ukládá:  

1) Starostovi OSH Praha-západ: 

- zajistit pravidelnou kontrolu a vyhodnocování usnesení z dnešního Shromáždění delegátů 

- zajistit minimálně 1 x za čtvrt roku projednávání ekonomických výsledků OSH Praha-západ na 

jednáních VV OSH a zabezpečovat je v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 

- zajistit pravidelnou aktualizaci webových stránek OSH a zveřejňování materiálů z jednání VV, 

OKRR a jednotlivých odborných rad 
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- zkvalitnit svou spolupráci s vedením OSH 

- neprodleně pokračovat v řešení kauzy "Horák" s cílem podání trestního oznámení na jmenovaného, 

kdy vzhledem k přístupu právní zástupkyně může hrozit promlčení kauzy 

- nadále pokračovat ve spolupráci s HVP a PO-BP 

- na Shromáždění starostů dne 8. 12. 2018 v Přibyslavi postupovat při volbě starosty SH ČMS dle 

přijatého usnesení dnešním Shromážděním delegátů OSH Praha-západ 

2) Výkonnému výboru OSH Praha-západ: 

- projednat a aktualizovat připomínky, návrhy a náměty z dnešního Shromáždění a při schvalování na 

jednání VV je dle potřeby zařadit do plánu práce na příští rok 2019 

- projednat a vydat pro členy VV, OKRR a odborných komisí plán práce a seznámit s ním členy SDH 

na webových stránkách OSH Praha-západ 

- aktivně se podílet na plnění úkolů vyplývajících z plánu práce na rok 2019 

- na svých jednáních pravidelně vyhodnocovat organizaci a průběh výročních valných hromad SDH a 

okrsků 

3) Okresní kontrolní a revizní radě: 

- zabezpečit pravidelnou činnost Okresní kontrolní a revizní rady dle sestaveného plánu práce 

- minimálně čtyřikrát ročně provádět kontrolu hospodaření a celkové činnosti OSH Praha-západ 

včetně dnešního přijatého usnesení a o zjištěných nedostatcích informovat VV a dbát na jejich řešení 

4) Výborům sborů dobrovolných hasičů: 

- seznámit ostatní členy sborů s výsledky dnešního Shromáždění delegátů a zabezpečit realizaci 

přijatého usnesení do podmínek činnosti svých sborů, ukládá také aktivně se podílet na plnění úkolů 

vyplývajících z dnešního přijatého usnesení a usneseních přijatých na jednáních výročních valných 

hromad jednotlivých sborů, přičemž členskou základnu pravidelně informovat o tomto plnění úkolu 

- aktivně se podílet na vyhledávání nových členů do řad sborů a zapojení svých členů do okresních rad 

- oslovit nově zvolená vedení obcí a měst k pokračování či navázání další spolupráce 

- na základě zpracovaných pokynů VV OSH Praha-západ organizačně připravit a zabezpečit průběh 

jednání výročních valných hromad s důrazem na výše uvedené a dále na vyhodnocení rozpočtu za rok 

letošní i za následující rok 2019 

- zabezpečit v souladu s výše uvedeným následující konkrétní úkoly: 

a) do 31. 12. 20158 předat na OSH Praha-západ výsledky kontroly členské základny z pohledu 

členských průkazů i členských příspěvků 

b) do 31. 1. 2019 zaslat na OSH Praha-západ Hlášení o činnosti za rok 2018, které je rozdílné od 

Hlášení o konání výročních valných hromad 

c) do 31. 1. 2019 zaslat na OSH Praha-západ Registrační list kolektivu Mladých hasičů 

d) do 28. 2. 2019 zaplatit členské příspěvky na rok 2019;  platbu započít až od 1. 1. 2019 a tyto 

příspěvky zaplatit buď převodem nebo v hotovosti na sekretariátu OSH Praha-západ 
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e) do 24. 2. 2019 ukončit VVH SDH s tím, že do týdne po ukončení zaslat na OSH Hlášení o konání 

VVH a v případě změny ve výboru i aktualizovanou Přílohu k registračnímu listu (2 x originál) 

Nesplnění těchto povinností bude mít za následek neudělení dotačních a jiných finančních 

prostředků ze strany OSH Praha-západ, stejně jako pozastavení možnosti se účastnit akcí 

pořádaných OSH PZ. To se týká i návrhů na ocenění jednotlivých členů navržených SDH. 

5) Okrskovým výborům: 

- zajistit pomoc při přípravě výročních valných hromad SDH a splnění a dodržení výše uvedených 

termínů 

- do 31. 3. 2019 uskutečnit výroční valné hromady okrsků a do sedmi dnů po jejich konání zaslat 

Hlášení o okrskové VVH na OSH Praha-západ 

 

 

 

V Praze dne 10. listopadu 2018 


