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USNESENÍ 
 

Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů okresu Brno – město po vyslechnutí zprávy  
o činnosti a hospodaření za období od posledního Shromáždění delegátů dne 7. března 2015,  

po diskusi, návrzích a provedení voleb, přijímá následující usnesení: 
 
 
 

 
I. Bere na vědomí 
 
a)  Zprávu mandátové komise, že dnešní Shromáždění delegátů sborů je, dle Jednacího           

     řádu SH ČMS, způsobilé jednat a rozhodovat. (přítomno je 25 delegátů s hlasem      

     rozhodujícím) 
 

b)  Hlavní zaměření - program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro období let   

     2020 – 2025 pro VI. sjezd SH ČMS (materiál zaslán elektronicky). 
 

c)  Diskuzní příspěvky ve znění, jak zde byly předneseny 
 

d)  Návrhy na kandidáty do vyšších orgánů navržené jednotlivými sbory: 

     - do funkce starosty Krajského sdružení hasičů JmK  sestru Bc. Zdeňku Jandovou 

    - do funkce člena KORR (velitelů) br. Ing. Jana Šrůtka 

    - do funkce člena KORR (velitelů) br. Václava Jandu 

    - do funkce člena KORP(prevence) br. Ing. Jana Šrůtka 

    - do funkce člena(ky) VV SH ČMS sestru Bc. Zdeňku Jandovou 

   -  do funkce člena vnitroorganizační rady SH ČMS JUDr. Michala Haška 

 

 

II. Schvaluje 
 
a) Volbu pracovních komisí, volbu pracovního předsednictva, volbu zapisovatele a ověřovatelů  

     zápisu z dnešního jednání 

b) Navržený program jednání, jednací řád a volební řád pro dnešní shromáždění a kandidátní  

    listinu 

c) Zprávu o činnosti a hospodaření OSH Brno - město za uplynulé období, přednesenou  

    starostkou OSH 

d) Zprávy o činnosti okresní odborné rady mládeže a okresní odborné rady velitelů, přednesené  

    jejich vedoucími 

e) Zprávu okresní kontrolní a revizní rady, přednesenou Ing. Martinem Elstnerem, Ph.D. 

f)  Provedení voleb dle 1. Alternativy 
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III. Zvolilo 

a) Starostu OSH Ing. Martina Elstnera, Ph.D. 

b) Náměstky starosty OSH: Kláru Šikulovou a Jiřího Slámu 

c) Členy výkonného  výboru OSH:       Miroslava Fölkla 

                                                             Ing. Michaelu Šrůtkovou  

                                                             Lukáše Víta  

                                                             Vladimíra Sáňku  

                                                             Ladislava Soukupa  

                                                             Zdeňka Hanáka 

d) Předsedu OKRR Ing. Dušana Murču 

e) Členy OKRR Leopolda Šroma a Ing. Leoše Kozohorského 

f)  Delegáta OSH Brno - město na VI. sjezd SH ČMS:  Ing. Martina Elstnera, Ph.D. 

    a jeho náhradníka:  Kláru Šikulovou 

 

g) Dva delegáty OSH Brno – město na shromáždění delegátů OSH JmK: 

    Bc. Michala Krátkého  a Ing. Martina Elstnera Ph.D. 

    a jednoho náhradníka:  Ing. Jana Šrůtka 

 

IV. bod Vypuštěn 

    
 

V. Doporučuje 

Výkonnému výboru OSH: 

a) dle článku 6, odstavce 9  ustavit, k zajištění své činnosti, okresní odbornou radu mládeže,    

    velitelů  a historie   

b) při zřizování okresních odborných rad přihlédnout ke jmenným návrhům vzešlým z jednotlivých   

    SDH  

c) nadále podporovat činnost ustaveného Aktivu zasloužilých hasičů v okrese 
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VI. Ukládá 

1. Výkonnému výboru OSH: 

a) zajišťovat plnění úkolů vyplývajících z dnešního jednání, diskuse a přijatého usnesení. 

b) prostřednictvím jednotlivých členů výkonného výboru všestranně napomáhat činnosti SDH  

c) aktivně se zapojovat do všech akcí pořádaných OSH, stanovit povinnosti a úkoly jednotlivým  

    členům VV a odborných rad na těchto akcích 

d) udržovat a rozvíjet spolupráci s HZS Jihomoravského kraje, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,  

    Magistrátem města Brna a městskými částmi 

 

2. Okresní kontrolní a revizní radě: 

a) sledovat plnění příslušných směrnic o hospodaření OSH a provádět nezbytnou kontrolní  

    a revizní činnost na OSH Brno – město 

b) podávat pravidelně zprávu o své činnosti a jejich výsledcích výkonnému výboru OSH a  

    Shromáždění představitelů  

 

3. Delegátům Shromáždění delegátů sborů: 

a) seznámit členskou základnu svých SDH s výsledky jednání, přijatým usnesením a osobním  

     příkladem ovlivňovat realizaci přijatých závěrů 

 

4. Delegátům shromáždění delegátů OSH JmK a IV. Sjezdu: 

a) řádně reprezentovat OSH Brno - město a podpořit kandidaturu  kandidátů do vyšších funkcí   

    navržených na dnešním jednání 
 

b) seznámit členskou základnu s obsahem a závěry jednání shromáždění delegátů OSH JmK 

    a VI. řádného sjezdu SHČMS. 

 

 

Schváleno dne 9. září 2020 v Brně počtem hlasů: 25 hlasů 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda návrhové komise:                                                   Řídící jednání Shromáždění delegátů: 

       Ing. Dušan Murčo                                                                  Zdeněk Vyšinka 

 

 

 

                      


