Výroční valná hromada SDH Kostelec nad Labem
konaná dne 15. ledna 2016

Usnesení výroční valné hromady SDH Kostelec nad Labem
Výroční valná hromada SDH Kostelec n/L po vyslechnutí zprávy o činnosti
a hospodaření za rok 2015, plánu práce na rok 2016, diskusi a připomínkách přijímá
následující usnesení:

I.

Projednala:
1. Program činnosti SH ČMS do roku 2020, které bylo schváleno Usnesením
5. sjezdu. SH ČMS v červenci 2015 v Pardubicích

II.

Schvaluje:
1. Zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření SDH za rok 2015
2. Plán činnosti SDH a JSDHO na rok 2016
3. Členský příspěvek na rok 2016 ve výši 200,- Kč na dospělého člena SDH, 50,Kč za dítě. Termín pro odvod členských příspěvků je do konce ledna 2016 ve
výši 80,- Kč za dospělého člena a 50,- Kč za dítě.
4. Hlášení o činnosti SDH za rok 2015

III.

Neschvaluje:
1.

IV.

Volí:
1.

V.

Navýšení příspěvku, který se odvádí na OSH, na 100,- Kč za dospělého

Jako delegáta na okresní shromáždění delegátů SDH Karla CERHU

Ukládá:

a) výboru SDH
1) Zajistit na základě změn Stanov SH ČMS a dle platného Občanskému zákoníku
přeregistraci SDH do spolkového rejstříku dle pokynů a v termínu určeném VV OSH
Mělník
2) Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní
valnou hromadou, které jsou obsažené ve schválených dokumentech
3) Vyhodnotit diskuzi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce
4) Zabezpečit účast představitele SDH na shromážděních OSH
b) všem členům SDH
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na rok
2016
2) Aktivně se podílet na přípravách společenských akcí, které každoročně organizujeme
či se jich zúčastňujeme.
3) I nadále podporovat práci výboru SDH a získávat další občany za členy SDH.
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4)

Pavlu Tomešovi, Petru Hamšíkovi a Milanu Fatkovi získat odbornou způsobilost
„Hasič III“

c) všem členům zásahové jednotky
1) Zvýšit aktivitu a prohlubovat si svoji odbornou připravenost na pravidelných
školeních
2) Prohlubovat svoji tělesnou zdatnost
3) Udržovat svěřenou techniku v provozuschopném stavu

