SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY a SLEZSKA
Shromáždění delegátů SDH okresu Náchod
konané dne 21. 3. 2015 v České Metuji

ZÁPIS
Přítomni: delegáti SDH dle prezenčních listin, které jsou přílohou zápisu
Hosté: Lubomír Janeba – náměstek starosty SH ČMS, Ing. Jiří Šeps – náměstek starosty OSH
Trutnov, Eva Steinerová – starosta OSH Jičín, por. Ing. Vít Paclík, npor. Bc. Lukáš Plachta – HZS ÚO
Náchod, Josef Rotter – místostarosta obce Česká Metuje, Jitka Kalousková, Daniela Pazderková,
Miroslav Kalousek – DataLife, členové Aktivu zasloužilých hasičů, starostové okrsků
PROGRAM:
1. Zahájení a přivítání hostů
- zahájení a přivítání hostů provedla s. Milada Řeháková, která celé shromáždění řídila
2. Uctění památky zesnulých hasičů okresu Náchod
3. Volba a schválení jednacího řádu a programu jednání
- s programem jednání seznámila shromáždění s. Milada Řeháková – program byl
schválen všemi hlasy
- s jednacím řádem seznámil shromáždění starosta OSH br. Ivan Kraus – jednací řád
byl schválen všemi hlasy
- program jednání a jednací řád jsou přílohami tohoto zápisu
4. Volba a schválení pracovního předsednictva
- se složením pracovního předsednictva seznámila shromáždění s. Milada Řeháková
- řídící jednání: s. Milada Řeháková
- zapisovatelka: s. Petra Plachetková
- pracovní předsednictvo: br. Ivan Kraus, Lubomír Janeba, Ing. Jiří Šeps, s. Eva Steinerová,
npor. Bc Lukáš Plachta
- pracovní předsednictvo bylo schváleno všemi hlasy
5. Volba pracovních komisí
- s návrhy složení pracovních komisí shromáždění seznámila s. Milada Řeháková
- návrhová komise:
vedoucí – br. Milan Kligl, členové – s. Mgr. Lenka Rutarová, br. Jiří Filip, Jan Týfa
- návrhová komise byla schválena všemi hlasy
- mandátová komise:
vedoucí – s. Jarmila Grimová, členové – br. Jan Ducháč, Václav Vítek, Jaroslav Pich,
s. Jana Rousková
- mandátová komise byla schválena všemi hlasy
- volební komise:
vedoucí – br. Josef Vondra ml.
členové – s. Lada Horčičková, Jana Rousková, Jarmila Grimová, br. Josef Záliš, Václav Vítek,
Jaroslav Pich, Jan Ducháč
- volební komise byla schválena všemi hlasy
- ověřovatelé zápisu: br. Miroslav Gol, Josef Záliš
- ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy
6. Zpráva starosty OSH za uplynulé volební období a zaměření činnosti do roku 2020
- zprávu přednesl starosta OSH br. Ivan Kraus
- zpráva je přílohou zápisu
7. Zprávy vedoucích okresních odborných rad
a) Odborná rada prevence
- zprávu přednesl vedoucí odborné rady prevence br. Josef Beran
- zpráva je přílohou zápisu

b) Odborná rada mládeže
- zprávu přednesl vedoucí odborné rady mládeže br. Milan Kligl
- zpráva je přílohou zápisu
c) Odborná rada velitelů
- zprávu přednesl vedoucí odborné rady velitelů br. Miloslav Paclík
- zpráva je přílohou zápisu
d) Zpráva o činnosti OKRR
- zprávu přednesla předsedkyně okresní kontrolní a revizní rady s. Lada Horčičková
- zpráva je přílohou zápisu
8. Předání poděkování + přestávka
9. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2015
- zprávu přednesla jednatelka OSH Náchod s. Petra Plachetková
- zpráva a návrh rozpočtu na rok 2015 jsou přílohou zápisu
10. Diskuze
V diskuzi vystoupili:
- Lubomír Janeba – informace o činnosti SH ČMS, o spolupráci s ostatními zájmovými
organizacemi, poděkoval bývalému VV OSH
- Ing. Jiří Šeps – poděkování za spolupráci s OSH, zdravice, informace o akcích hasičů
- Eva Steinerová – poděkování za spolupráci s OSH, zdravice
- Starosta OSH br. Ivan Kraus – seznámil shromáždění o spolupráci s firmou DataLife, přečetl
dopis od br. Roberta Válala za Požární bezpečnost – zprávy jsou přílohami zápisu
- Lukáš Plachta – informace o spolupráci, zásazích, soutěžích, poděkování za spolupráci s OSH
- Miloslav Paclík – doplňující informace k soptíku o soutěži PS a dorostu, připomínka ke školení
velitelů a strojníků v Bílých Poličanech
11. Schválení volebního řádu a zpráva mandátové komise
- volební řád přednesl předseda volební komise br. Josef Vondra
- volební řád byl schválen všemi přítomnými delegáty
- zprávu mandátové komise přednesla s. Jarmila Grimová
- volební řád a zpráva mandátové komise jsou přílohou tohoto zápisu
12. Volba orgánů OSH
- volby řídil předseda volební komise br. Josef Vondra
- přítomné seznámil s navrženými kandidáty
- stručná charakteristika kandidátů je přílohou tohoto zápisu
13. Oběd
14. Výsledky voleb
- protokol volební komise o výsledcích voleb je přílohou zápisu
15. Návrh na usnesení
- návrh přednesl předseda návrhové komise br. Milan Kligl
- zasedání bylo dle prezenčních listin usnášení schopné a přednesený návrh byl přijat
- přijaté usnesení ze shromáždění delegátů SDH okresu Náchod je přílohou zápisu
16. Závěrem starosta OSH br. Ivan Kraus poděkoval všem přítomným za aktivní
přístup k jednání a za důvěru, kterou vyjádřili svoji volbou zvoleným
kandidátům do funkcí v OSH Náchod. Dále poděkoval za obětavou práci,
požádal o tlumočení díků všem členům ve sborech a jejich rodinným
příslušníkům a popřál do dalšího období hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Zapsala: Petra Plachetková
Ověřovatelé zápisu: br. Miroslav Gol, Josef Záliš

