
Usnesení ze Shromáždění představitelů sborů a 
starostů okrsků okresu Znojmo, 

konaného dne 30. dubna 2022 v Blížkovicích 

 

Shromáždění představitelů sborů a starostů okrsků okresu Znojmo (dále jen 
„Shromáždění představitelů“) projednalo zprávu o činnosti OSH, zprávu o 
hospodaření, zprávu kontrolní a revizní rady OSH.  Návrh na usnesení vychází 
z obsahu přednesených zpráv, z diskusních vystoupení delegátů, ze skutečného 
stavu činnosti a především z reálných podmínek práce OSH Znojmo. 
 

„Shromáždění představitelů“ 
 

I. 
Bere na vědomí 

 
1. Zprávu o činnosti OSH Znojmo za uplynulé období 
2. Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady 
3. Zprávu o hospodaření 
4. Zprávu OORR, OORM, OORP, OORVn, Aktivu ZH 
5. Změnu odvodu členských příspěvků na SH ČMS 
6. Diskuzní příspěvky hostů a delegátů 

 
 

II. 
Schvaluje 

 
1. Plán práce na rok 2022 
2. Rozpočet OSH Znojmo 
3. Navýšení odvodu členských příspěvků ze SDH na OSH Znojmo – za 

každého člena / rok ve výši 200 Kč 
4. Elektronické přihlášení a potvrzování účasti na školeních, zasedáních, 

poradách apod. přes formulář google 
 
 
 
 

 



III. 
Ukládá 

 
5. Výkonnému výboru OSH Znojmo: 

 
a) Vyhodnotit průběh diskuse ze „Shromáždění představitelů“, věcné 

náměty a připomínky zapracovat do plánu práce OSH 
b) Diskusní příspěvky přesahující rámec OSH předložit k projednání VV 

KSH/SH ČMS 
c) Zrušení nefunkčních sborů 

 
 

6. Sborům dobrovolných hasičů v okrese Znojmo: 
 

a) Seznámit členy ve svých organizacích s průběhem a závěry 
„Shromáždění představitelů“ a účinně se podílet na realizaci úkolů, 
které vyplynuly z jednání „Shromáždění představitelů“ 

b) Informovat své členy o činnosti nadřazených orgánů 
c) Zřídit do 31. prosince 2022 datové schránky sborů 
d) Průběžně aktualizovat data v centrální evidenci SH ČMS 
e) Provést kontrolu členské evidence včetně doplnění fotek k jednotlivým 

členům 
f) Nově přijímané členy seznamovat s právními dokumenty SH ČMS jak je 

požadováno při podpisu přihlášky 
g) Věnovat se výchově mladé generace 
h) Odvést členské příspěvky do 31. 1. na OSH Znojmo 
i) Výše členského příspěvku na OSH se odvádí dle členské základny 

k 31.12. každého roku.  
j) S tím souvisí řádné odhlášení členů, které musí proběhnout vždy 

nejpozději do 31.12. předešlého roku, aby nebylo nutné za člena 
odvádět čl. příspěvek v dalším roce. Úředně lze dodat doklad o 
ukončení členství, které zaniklo do 31.12., na OSH Znojmo do 31.1. 
Všichni členové evidovaní k 1.1. a neodhlášení v systému Evidence 
SDH na OSH Znojmo do 31.1. budou muset zaplatit členské příspěvky, 
i když budou následně v průběhu roku odhlášení. 

k) Oceňovat a vyznamenávat své členy a navrhovat zasloužilé hasiče a 
funkcionáře 

 
 
 
 
 
 


