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Návrh na 

USNESENÍ 
 

ze shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav, 
konaného 20. listopadu 2016 ve Velkých Pavlovicích 

 
 

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Břeclav 
 
 
I. Schvaluje 

 
1. Plán práce OSH Břeclav na rok 2017 
2. Kalendář úkolů na rok 2017 
3. Kalendář soutěží na rok 2017. 
 
 

II. Ukládá 
 

1.  Výkonnému výboru OSH Břeclav, odborným radám represe a mládeže, aktivu 
Zasloužilých hasičů a funkcionářů, sekci Břeclavské hasičské ligy, okrskům a 
sborům dobrovolných hasičů řídit se plánem práce na rok 2017. 

 
2. Sborům dobrovolných hasičů 
  
   zajistit řádný průběh valných hromad a projednat materiály a závěry 

 Shromáždění představitelů sborů na valných hromadách SDH 2016-17 
 dokončit ve spolupráci s OSH Břeclav změny ve spolkovém rejstříku 
 plnit úkoly ve stanovených termínech dle Kalendáře úkolů na rok 2017 
  zajistit ve spolupráci s OSH Břeclav nové členské průkazy do 31.12.2018 - 

 zabezpečit předání fotografií členů k uložení do centrální evidence členů pro 
 tisk nových členských průkazů 

  účinně spolupracovat s okrsky a výkonným výborem OSH Břeclav. 
 
3. Výborům okrsků 
 
  uspořádat valné hromady okrsků a projednat materiály a závěry Shromáždění 

 představitelů sborů na valných hromadách 2016 -17 
  zajistit ve spolupráci se SDH  a OSH Břeclav nové členské průkazy do 

 31.12.2018  -  zabezpečit předání fotografií členů k uložení do centrální 
 evidence členů pro tisk nových členských průkazů 

 účinně spolupracovat se sbory a výkonným výborem OSH Břeclav. 
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4. Výkonnému výboru OSH  
 
 vyhodnotit diskuzní příspěvky a přijmout v návaznosti na ně příslušná  
 opatření, zapracovat je do plánu práce  
 zajistit ve spolupráci s SDH a okrsky nové členské průkazy do 31. 12. 2018 
 zajistit přípravu konání Shromáždění představitelů sborů 5. 3.2017 
 účinně spolupracovat s okrsky a sbory. 

 
 
 

III. Bere na vědomí 
 

1. Informaci o změně členských průkazů a platbě za vystavení členského průkazu ve 
výši 10Kč (částka bude uhrazena při převzetí průkazu) 
 

 SH ČMS – OSH Břeclav žádá funkcionáře okrsků a SDH o zajištění fotografování 

členů sborů při jednáních VH, kterých by se mělo zúčastnit maximální množství 

členů. Současně se v programu evidence SDH vytvoří databáze fotografií členů, která 

bude sloužit k pozdějšímu využití (opětovné vytištění průkazky, almanach, kroniky 

apod.) 

 Členský průkaz bude platný i bez podpisu člena 

 V případě ztráty, odcizení průkazu bude nový průkaz obsahovat písmeno D, 

vyjadřující duplicitní průkaz. 

 V programu Evidence SDH bude pro případnou kontrolu po stanovenou dobu 

uvedeno nové i staré evidenční číslo člena.  

 

 
2. Informaci k platbě členských příspěvků - pozdní zaslání členských příspěvků ovlivní 
schvalovací proces vyznamenání dotyčného sboru a jeho členů z důvodu neplnění 
základní povinnosti dle Stanov SH ČMS. 
 
 
 
Hlasování 
 
Pro: 38 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
 

 
Ve Velkých Pavlovicích 20. listopadu 2016 


