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Návrh usnesení z valné hromady sboru
Usnesení valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Všestary, konané dne 29.11.2019
v zasedací místnosti ve Všestarech.
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Všestary po vyslechnutí zprávy o činnosti, zprávy
vedoucích mládeže a zprávy o hospodaření za daný rok, plánu práce na další rok, diskusi a
připomínkách přijímá následující usnesení:
I.

Valná hromada schvaluje:
1) zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2019,
2) plán činnosti na další rok 2020,
3) členský příspěvek na rok 2020 ve výši 400,- Kč za člena staršího 18 let
a 500,- na půl roku Kč za člena mladšího 18 let,
4) usnesení z valné hromady sboru, konané dne 29.11.2019

II.

Valná hromada volí:
1)
2)
3)
4)

starostu sboru Jiřího Šafránka,
náměstka starosty Martina Navrátila,
velitele sboru Milana Šafránka,
a další členy výboru sboru ve složení: vedoucí mládeže Anna Komeiserová, jednatel
Pavel Táborský, hospodář Václav Kaňka
5) revizora sboru Markétu Burdovou
- SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ
6) delegáty sboru na valnou hromadu okrsku: Pavel Táborský, Anna Komeiserová,
Martina Syslová a Jiří Šafránek
7) delegáty sboru na jednání okrsku Milan Šafránek, Markéta Burdová
8) delegáty sboru na shromáždění delegátů sborů (dle klíče pro volbu delegátů) Milan
Šafránek a Martina Syslová
- SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ
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III.

Valná hromada navrhuje:
1) kandidáty na funkce ve vyšších orgánech – Okrsek č.5 – na starostu Milana Šafránka,
Okresu P-V vedoucí mládeže Zdenu Šindelářovou
2) obecnímu úřadu do funkce velitele JSDHO Milana Šafránka

IV.

Valná hromada ukládá:

výboru sboru:
1) zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou
hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech,
2) včas odeslat hlášení o činnosti za rok 2019, zprávu za mládež a evidenční list
3) uhradit OSH za členy příspěvek na činnost v dalším období ve výši 80,- Kč za člena staršího
18 let a 50,- Kč za člena mladšího 18 let. Termín pro odvod příspěvků na činnost OSH je
do 31. 1. 2020
4) vyhodnotit diskusi z valné hromady (včetně připomínek) a náměty zapracovat do plánu
činnosti,
5) zabezpečit účast představitelů sboru na jednáních okrsku a shromážděních OSH,
všem členům sboru:
1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok,
2) i nadále podporovat práci výboru sboru a získávat další občany za členy sboru,

Za návrhovou a volební komisi:
Předseda Markéta Burdová
Člen: Jana Cibulková
-

SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

