SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU TEPLICE
a hospodářů
na HZS TEPLICE dne 3.5.2022 od 17.00 hodin
přítomní : viz prezenční listina

PROGRAM:
Přivítání (Nejedlá)
Volba prac. předsednictva, volba mandátové, návrhové komise (p.Feller)
Zpráva mandátové komise (předseda p. Burda)
Zpráva návrhové komise (předseda p. Feller) - návrh
Dle pozvánky k projednání : členské příspěvky, datové schránky, koncepce
dotací, účetnictví, přístup k evidenci sdh, pojištění, vyznamenání, aktiv
Zasloužilých hasičů, akce OSH, plán akcí pro rok 2022
6. Diskuze
7. Zpráva a usnesení návrhové komise (p.Feller )
8. Závěr (Nejedlá)
1.
2.
3.
4.
5.

1. PŘIVÍTÁNÍ (Nejedlá)
Vážení starostky, starostové, delegátky, delegáti sborů dobrovolných hasičů okresu Teplice, a
hospodáři-jednatelé vítám Vás všechny jménem pracovního předsednictva na dnešním našem
shromáždění .

2, VOLBA PRACOVNÍHO PŘEDSEDNICTVA , MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ
KOMISE , VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU ( p. Feller )
Do pracovního předsednictva navrhujeme:
p. Feller Jaroslav (předseda)
p. Viera Nejedlá, p. Klouček Jan
Pro: 19
proti:
0
Pracovní předsednictvo bylo zvoleno jednomyslně.

zdržel se: 0

Do mandátové komise navrhujeme 2 členy a to : p.Fuchsová Hana, p.HusákováMarcela
Jako předsedu mandátové komise navrhujeme: p.Burda Tomáš
Pro:
19
proti: 0
Mandátová komise byla zvolena jednomyslně.

zdržel se: 0

Do návrhové komise navrhujeme 2 členy a to : p.Triebe Milada, p. Solar Ladislav,
Jako předsedu návrhové komise navrhujeme : Tvrzníková Helena
Pro: 19
proti:
0
zdržel se: 0
Návrhová komise byla zvolena jednomyslně.
Jako zapisovatele navrhujeme : Nejedlá Viera
Pro: 19
proti: 0
Zapisovatelka byla zvolena jednomyslně.

zdržel se: 0

Jako ověřovatele zápisu navrhujeme p. Trojková Kamila, Popovič František
Pro: 17
proti: 2
Ověřovatel/ka zápisu byl/a odsouhlasena.

zdržel se: 0

3. Zpráva mandátové komise
Shromáždění starostů (delegátů) sborů OSH Teplice bylo řádně svoláno písemnou
pozvánkou ze dne 20.4.2022
Dnešního dne je přítomno na jednání 19 z celkově možných 29
Účast dosáhla 65,51% a dle stanov SH ČMS je naše jednání usnášení schopné.

4.ZPRÁVA NÁVRHOVÉ KOMISE:
navržení odvodů členských příspěvků na OSH Teplice ve výši 200,-Kč ročně od 1.1.2023
pro :

16

proti :

0

zdržel : 3

Starostka společně s náměstkem přednesla důvod navýšení
Odsouhlaseno navýšení odvodů členských příspěvků na OSH Teplice ve výši 200,-Kč od
1.1.2023

projednání a schválení usnesení z jednání
Jediný návrh k hlasování byl navýšení členských příspěvků od roku 2023, které bylo
většinou zúčastněných starostů (delegátů) odsouhlaseno.

5. Podrobné projednání jednotlivých bodů k jednání a seznámení
s novinkami a potřebnými informacemi
datové schránky, koncepce dotací, účetnictví, přístup k evidenci sdh, pojištění,
vyznamenání, aktiv Zasloužilých hasičů, akce OSH, plán akcí pro rok 2022

6. ZÁVĚR
Závěrem starostka poděkovala HZS Teplice za dobrou spolupráci, všem přítomným
poděkovala za jejich čas a práci, kterou ve svém volném čase dělají. Děkuje za diskuzní
příspěvky, které zpracuje. Předala materiály a odkazy, které využijí a popřála všem
dobrou a vzájemnou spolupráci 

