Usnesení z Mimořádného shromáždění delegátů sborů hl.
m. Prahy konaného dne 30.10.2018 v Ohradní 1166/26,
Praha 4
Po vyslechnutí zpráv a informací přijalo Mimořádné shromáždění delegátů sborů
hl. m. Prahy následující usnesení:
1. Bere na vědomí:
a) Zprávy o činnosti MSH hl. m. Prahy od Shromáždění představitelů sborů
hl. m. Prahy 20.3.2018
b) Zprávy a informace zveřejněné ve zpravodaji MSH Pražský hasič podzim
2018,
c) Zprávy přednesené vedoucími odborných rad MSH hl. m. Prahy,
d) Informace k doplnění k hlášení SDH (změny)
e) Informace k probíhající výměně členských průkazek
f) Informace o akci ke dni oslav 100. výročí založení Československa dne
20.9.2018, jakož ostatní akce (fontána, průvod Prahou atd.)
g) Informace o jednání mezi HZS hl. m. Prahy a MSH Praha
h) Informace o předání os. vozidla MSH Praha – Škoda Fabie SDH Praha 11 –
Chodov
i) MSH hl. m. Prahy nenavrhuje za Prahu kandidáta na starostu SH ČMS
2. Schvaluje:
a) Zprávu o hospodaření MSH hl. m. Prahy za I. pololetí 2018
b) Ukončení činnosti SDH Praha - Hloubětín
3. Ukládá výkonnému výboru MSH hl. m. Prahy:
a) Svolat Shromáždění představitelů sborů hl. m. Prahy v souladu s čl. 64
Stanov SH ČMS nejpozději do 30.3.2019 a pověřuje jej přípravou
shromáždění
b) Vyhodnotit diskusní příspěvky z dnešního jednání a případně informovat o
výsledku diskutující a následující shromáždění
c) Pravidelně kontrolovat čerpání rozpočtu, sledovat příjmy a výdaje u
jednotlivých akcí s cílem zajistit vyrovnané hospodaření MSH hl. m. Prahy
v roce 2019
d) Zajistit všechny úkony související s ukončením činnosti SDH Praha Hloubětín
4. Ukládá SDH hl. m. Prahy:
a) Informovat členy o materiálech projednávaných na dnešním zasedání,
b) Zajišťovat účast svých členů na odborné přípravě a akcích MSH hl. m.
Prahy,

c) Provést kontrolu domovského SDH a v případě zjištění chyb (špatné RČ,
jméno a příjmení, prokazatelný datum vstupu k SH ČMS, udělení ČU SDH
na VH atd.) informovat MSH hl. m. Prahy k provedení změn,
d) V případě změn (změna funkcionářů sborů – členů výboru) požádat MSH o
záznam v Evidenci členů a neprodleně dodat na MSH přílohu
k registračnímu listu s provedenou změnou pokud se týká funkcionářů
uvedených v příloze RL – do 10 dnů od konání VH SDH
e) Neprodleně nahlásit případná výročí založení SDH konané v roce 2019,
převážně datum konání,
f) Účastnit se soutěží pořádaných MSH Praha a SDH Praha
g) Provést VH do 28.2.2019
h) Provést odvod členských příspěvků na MSH hl. m. Prahy do 31.1.2019
i) Odeslat hlášení o činnosti SDH za rok 2018 do 31.1.2019
j) Do konce roku 2018 musí být provedena výměna stávajících průkazů SH
ČMS
k) Do 15.3.2019 musí být odevzdány přihlášky SH ČMS členů z SDH v Praze
na MSH Praha
l) Zjistit zájem o odbornost Technik ochrany obyvatelstva s termínem do
30.11.2018
m) Zaslat seznamy OZO včetně osvědčení dle § 11 zák. O požární ochraně pro
předání odznaků odbornosti na VH do 30.11.2018

V Praze dne 30.10.2018
Petr Kohout, Jaroslav Penc, Ing. Antonín Maděra
-----------------------------------------------------------------podpisy členů návrhové komise

