
Návrh 
 

USNESENÍ 
 

Ze shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Praha-západ,  
konaného dne 5. listopadu 2011 od 10:00 hod ,Ohradní 26, Praha 4 – Michle 

 
Shromáždění představitelů SDH po projednání: 
 
Schvaluje: 
1. Zprávu starosty OSH za uplynulé období roku 2011 
2. Zprávu o hospodaření OSH do 30.9. 2011 
3. Rozpočet OSH na rok 2012 
4. Organizační zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků na období 2011/2012 
 
Bere na vědomí: 
• vystoupení hostů 
• termínový plán jednání výkonného výboru, orgánů OSH a odborných rad na rok 2012 
• odvolání člena VV OSH za 9. okrsek pana Jiřího Žemličku 
• vznik SDH Vestec k 8.12.2010 
• výměnu členských průkazů 
 
Ukládá: 

1. Výkonnému výboru OSH: 
- pravidelně vyhodnocovat organizaci a průběh VVH sborů a okrsků 
- připravit orientační plán akcí OSH, okrsků a SDH a průběžně ho aktualizovat 
- rozvíjet spolupráci s HVP a Požární bezpečnost a to ve prospěch SDH, okrsků a OSH 
- pravidelně aktualizovat webové stránky OSH 
- obsadit pracovní místo na sekretariátu OSH 
 
2. Výborům SDH : 
- věnovat pozornost přípravě a průběhu VVH, dodržet termín jejich ukončení (29. únor 

2012) a včas odevzdat na sekretariát OSH požadované písemné materiály 
- nejdéle do 29. února 2012 provést odvod členských příspěvků na rok 2012 
- upřesnit členskou základnu vůči OSH nejpozději do 31.prosince 2011 
- zhodnotit spolupráci HVP a Požární bezpečnost s.r.o. 
- informovat členskou základnu a širokou veřejnost o aktivitách v rámci OSH a SH ČMS 
- zapojit se do vzdělávání členské základny a to nejméně jedním členem SDH 
- odeslat včas Hlášení o činnosti SDH za rok 2011 (do 31. ledna 2012) 
- včas informovat OSH o chystaných aktivitách a akcích SDH 
- informovat na VV SDH celou členskou základnu o přijatém usnesení a zaměření činnosti 

na rok 2012 
 
3. Okrskovým aktivům: 
- zajistit pomoc při organizaci příprav VVH SDH v rámci svých působností a sledovat 

včasné odevzdání Hlášení o činnosti SDH (do 31. ledna 2012), úhradu odvodu členských 
příspěvků na rok 2012 (do 29. února 2012) 

- pravidelně hodnotit plnění termínových úkolů pro SDH 
- do daného termínu (31.března 2012) provést VVH okrsku a odevzdat požadované 

písemné materiály na OSH do 15. dubna 2012 
- odeslat do sedmi dnů od konání okrskového aktivu zápis z tohoto jednání na OSH 
- zajistit v rámci svého okrsku předání nových členských průkazů do SDH a to dle daného 

harmonogramu 
 
 
 

V Praze 5. listopadu 2012 Shromáždění představitelů SDH Praha - západ 
 


