Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů
Zápis ze sněmu 24.11.2018
Podpora velitelů jednotek

Zápis ze sněmu konaného dne 24.11.2018
ve Vestci u Prahy
Základní informace:
Sněm byl svolán dne 10.11.2018 radou AV JSDH. Pozvánka byla elektronicky rozeslána na emailové adresy členů,
které uvedli v přihláškách. Datum, čas a místo bylo určeno na 24.11.2018 v 10:00 v prostorách hasičské zbrojnice
JSDH Vestci u Prahy.
Sněm se koná v souladu s článkem č. IV stanov Asociace velitelů jednotek sboru
dobrovolných hasičů jednou ročně.
Program sněmu dle pozvánky:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Informování o dosavadní činnosti
5. Plán činnosti AV JSDH na rok 2019
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Průběh sněmu:
Kontrola počtu přítomných: 26 členů, sněm byl prohlášen za usnášení schopný
Sněm byl zahájen v 10:30
1. Zahájení
-úvodní slovo prezidenta AV JSDH: shrnutí přínosů workshopů a získání nových členů.
-nadnesení programu sněmu, včetně informování ohledně rozdílných postojů v radě k činnostem AV JSDH.
-výcviky (přínosy, negativa a pozitiva).
2. Slovo členů rady a členů AV JSDH:
Josef Černý: negativa nespolupráce s HZS ČR
Luboš Sobotka: smysl směřování AV JSDH, nesmyslnost rozdělovat činnosti AV na dva směry a preferovat jen část
činností na úkor druhých.
Petr Novák: poděkování za výcviky, kladné hodnocení. Ač to stojí peníze, přispívá to k zviditelnění AV JSDH.
Miroslav Pešek: poděkování za výcviky, otevírají nám dveře k jednání s HZS.
Jiří Sucharda: nejistota zda-li výcviky přispívají k jménu AV JSDH, výcviky jsou nákladné bez dotací to nemá
budoucnost
Petr Jarý: očekávané rozepře. Výcviky dobré, ač to není hlavní náplň, a činnost AV JSDH je běh na dlouhou trať.
Zachovat jak výcviky, tak i legislativní část.
Hynek Obroučka: rozhovor se Zadinou (GŘ HZS). Negativní pohled na rozhodnutí nejít na GŘ HZS. Rozepře v radě.
Josef Černý: smysl má spolupracovat na výcvicích s HZS krajů
Hynek Obroučka: na úrovni ÚO spolupracujeme, ale bez návštěvy na GŘ nelze spolupracovat s HZS krajů.
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Pavel Viktorin: bez výcviků by nebyla žádná činnost AV JSDH. Cílem AV je bojovat za jednotky. Zachovat výcviky a
rozšířit i na činnost rady dle oborů činnosti.
Marek Bulva: smysl májí jak výcviky, tak i legislativní činnost. Sjednotit činnost rady.
Lukáš Nebes: dotaz co dělali ostatní členové rady AV JSDH, kteří se nevěnovali výcviku.
Josef Černý: odpověď: příprava podkladů a činnost na místní úrovni a na kraji.
Čestmír Malý: dotaz co se dělalo jiného, krom výcviků. Viditelnost činnosti AV je jen díky výcvikům.
Hynek Obroučka: workshopy a konkrétní činnosti Obroučky, Hlinky a Sobotky
Jiří Sucharda: shrnutí diskuze, posun od minulého sněmu, zda-li je čas jít na GŘ HZS. Výcviky ano, ale musí se
pokrýt náklady.
Pavel Viktorin: nechce se vydat cestou komory velitelů.
Tadeáš Hlinka: smysl placených výcviků
Luboš Sobotka: dotaz na ostatní členy rady, kteří neodpověděli, co udělali za rok 2018 pro členy AV JSDH.
Filip Foukal: jménem AV bez činnosti
Jiří Sucharda: několik drobných jednání, nechuť pokračovat v radě AV JSDH.
Lukáš Nebes: rozdělit odpovědnost rady na konkrétní členy
Pavel Viktorin: jednání s partnery, snaha o výhradní spolupráci s AV. Svůj postoj k nečinnosti.
Josef Černý: nemožnost žádat výhradní zastoupení.
Diskuze k příspěvkům
3. Ustanovení volební komise:
Kamil Holek, Miroslav Picek, Jiří Sucharda
4. Diskuze k programu voleb a budoucnosti vnitřní organizace AV JSDH. Ze závěrů byly vytvořeny předměty
pro hlasování.
-počet členů rady
-způsob voleb
-funkční období
-činnost AV JSDH v roce 2019
5. Hlasování:
1. Hlasování: Návrh na 2leté funkční období rady AV JSDH
Pro:25
Proti:0
Zdržel se:1
Návrh byl přijat
2. Hlasování: Návrh na 5 členů rady.
Pro:22
Proti:4
Zdržel se:1
Návrh byl přijat
3. Hlasování: Způsob hlasování o členech rady, návrh na veřejné hlasování
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Volební komise přijala návrhy členů na členy rady a navrhla hlasování v pořadí, jak byly návrhy předloženy.
Hlasování do naplnění počtu členů rady. Navrženi jsou: Pavel Viktorin, Hynek Obroučka, Luboš Sobotka, Tadeáš
Hlinka, Lukáš Nebes, Miroslav Pešek. Navrženi byli i Josef Černý a Filip Foukal, ti se nominace vzdali.
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4. Hlasování:

Návrh na člena rady Pavel Viktorin
Pro:25
Proti:0
Zdržel se:1
Návrh byl přijat

5. Hlasování:

Návrh na člena rady Hynek Obroučka
Pro:24
Proti:0
Zdržel se:2
Návrh byl přijat

6. Hlasování:

Návrh na člena rady Luboš Sobotka
Pro:24
Proti:0
Zdržel se:2
Návrh byl přijat

7. Hlasování:

Návrh na člena rady Tadeáš Hlinka
Pro:25
Proti:0
Zdržel se:1
Návrh byl přijat

8. Hlasování:

Návrh na člena rady Lukáš Nebes
Pro:22
Proti:0
Zdržel se:4
Návrh byl přijat

Miroslav Pešek: nehlasovalo se, rada byla úplná.
Volební komise přijala návrhy členů na prezidenta AV JSDH a navrhla hlasování v pořadí, jak byly návrhy
předloženy. Navrženi jsou: Tadeáš Hlinka, Pavel Viktorin.
Tadeáš Hlinka se vzdává kandidatury na prezidenta AV a vyjadřuje podporu druhému kandidátovi.
9. Hlasování:

Návrh na prezidenta AV JSDH Pavel Viktorin
Pro:22
Proti:0
Zdržel se:4
Návrh byl přijat

Závěr hlasování: rada AV JSDH je kompletní, prezident AV JSDH byl zvolen.
6. Slovo nového prezidenta AV JSDH
-poděkování za zvolení
-pokračovat ve výcvicích
-nutnost začít jednat s partnery a to včetně HZS.
-pokračovat v tom co se začalo a rozdělit odpovědnost v radě.
7. Diskuze ke směřování AV JSDH. Ze závěrů byly vytvořeny předměty pro hlasování.
-organizování výcviků
-jednání se státní správou a HZS
-interní komunikace
-korespondenční hlasování
-dotace
-výše příspěvků

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z.s. Pod Norou 187, Horní Maršov 542 26, IČ 04452739

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů
Zápis ze sněmu 24.11.2018
Podpora velitelů jednotek

8. Hlasování:
10. Hlasování: Organizovat stejným způsobem výcviky a pokračovat v nich i v roce 2019
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
11. Hlasování: Jednat se státní správou a navštívit tyto organizace: státní správa, GŘ HZS ČR, HZS krajů,
Asociace krajů, Svaz měst a obcí, ČAHD, spolky s podobnými cíli a směřováním, včetně SH ČMS,
ČHJ, MHJ
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
12. Hlasování: Vytvoření komunikační platformy, vytvoření diskuzního fóra
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
13. Hlasování: Umožnit korespondenční hlasování
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
14. Hlasování: Výše členských příspěvků je 0kč, možno dobrovolně přispět na transparentní účet
Pro:26
Proti:0
Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Závěr hlasování: rada AV JSDH byla pověřena k jednání s orgány státní správy a dalšími organizacemi. Dále byla
pověřena vytvořit diskuzní fórum a realizovat korespondenční hlasování. Členské příspěvky jsou dobrovolné.
Číslo transparentního účtu u FIO Bank: 2000891922 / 2010
9. Závěr
Závěrečné slovo prezidenta asociace, poděkování členům za účast a radě za činnost.
Poděkování za možnost uskutečnit sněm v prostotách JSDH Vestec
Zapsal: Filip Foukal, Luboš Sobotka
Ověřil: Tadeáš Hlinka, Luboš Sobotka
Zpracoval: Luboš Sobotka
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