SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ BŘECLAV
Nám. T. G. Masaryka 11/9
690 02 BŘECLAV
e-mail: starosta@oshbreclav.cz

tel.: 737 249 132

info@oshbreclav.cz

Návrh na

USNESENÍ
ze shromáždění představitelů SDH okresu Břeclav,
konaného 26. listopadu 2017 ve Velkých Pavlovicích

Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Břeclav

I.

Schvaluje
1. Plán práce OSH Břeclav na rok 2018
2. Kalendář úkolů na rok 2018
3. Kalendář soutěží na rok 2018.

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 2018.
2. Sborům dobrovolných hasičů






zajistit řádný průběh valných hromad a projednat materiály a závěry
Shromáždění představitelů sborů na valných hromadách SDH 2017-18
plnit úkoly ve stanovených termínech dle Kalendáře úkolů na rok 2018
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 2017-18
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





III.

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 JARO 2018
účinně spolupracovat s okrsky a sbory.

Bere na vědomí
Zřízení Okresní odborné rady prevence

Hlasování
Pro: 32
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ve Velkých Pavlovicích 26. listopadu 2017
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