
Usnesení ze Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Kolín 

dne 21. března 2015 

 
Shromáždění dle stanov SH ČMS projednalo činnost za uplynulé období 2010 – 2015. Navrhlo úkoly pro 

další období 2015 – 2020 v souladu s náplní danou historicky i současně našemu sdružení. 

 
I. 

Schvaluje 

      
 Zprávu starosty Okresního sdružení o činnosti za uplynulé období a záměry pro další období 

 Zprávu Okresní odborné rady mládeže 

 Zprávu Okresní odborné rady prevence 

 Zprávu Okresní odborné rady velitelů 

 Zprávu Okresní kontrolní revizní rady a zprávu o hospodaření  

 Zprávu Aktivu ZH 

 Volbu starosty OSH Kolín paní Kamilu Havlínovou 

 Volbu náměstků starosty OSH Kolín pana Petra Beneše a pana Jiřího Bernarda 

 Volbu členů výkonného výboru 

 Volbu předsedy Okresní kontrolní revizní rady paní Šárku Žylovou 

 Volbu členů Okresní kontrolní revizní rady 

 Volbu delegáta na Shromáždění představitelů OSH pana Vladimíra Chrastila 

 Volbu delegátů na řádný sjezd SH ČMS – Kamilu Havlínovou, Petra Beneše, Jiřího Bernarda 

 Volbu kandidátů do vyšších orgánů SH ČMS:  

o VV KSH  – Kamila Havlínová  

o starosta KSH  – Oldřich Lacina (za předpokladu, že bude členem VV ústředí) 

                                                                           
II. 

Potvrzuje 

  
 Do funkce vedoucího Okresní odborné rady velitelů pana Jiřího Bernarda 

 Do funkce vedoucího Okresní odborné rady prevence paní Lídu Voslářovou 

 Do funkce vedoucího Okresní odborné rady mládeže pana Jana Hyblera 

 Do funkce vedoucí kanceláře OSH Kolín paní Lucii Hyblerovou  

 
III. 

Ukládá 

 
Výkonnému výboru:  

          

1) Zpracovat plán činnosti výkonného výboru a odborných rad. 

termín do 30.04.2015 
 

2) Projednat přednesené nezodpovězené diskusní příspěvky včetně odpovědi diskutujícím. Seznámit s 

výsledkem výkonný výbor a starosty SDH.  

termín do 30.06.2015 
 

3) Řešit problematiku SDH okresu, které neplní základní povinnosti. 

termín do 30.06.2015 

Delegátům: 



                  

 Projednat úkoly z dnešního jednání ve sborech. 

termín průběžně 

 

 

Sborům dobrovolných hasičů: 

  

1) Pomáhat obcím při zvyšování znalostí a akceschopnosti zásahových jednotek 
 

2) Do plánu práce SDH zapracovat závěry z dnešního zasedání (termín do 30.04.2015) 
 

3) Do přípravy požárních družstev začlenit pořadovou přípravu 

        

 

 
V Klučově dne 21.03.2015 

 

 

 

         Kamila Havlínová, v. r. 

          starostka OSH Kolín  

 


