Zápis z mimořádného jednání
Shromáždění představitelů SDH okresu Semily
konaného dne 29.7.2022 v Košťálově –
areál – „Kozlov“
Setkání zahájil v 18:22 hodin náměstek starostky OSH Semily br. Aleš Vaníček, který
přivítal přítomné představitelé SDH:
Dále z pověření starostky OSH ses. Slavíkové br. Vaníček jednání řídil.
Ze Shromáždění bude pořízen zápis, ověřovateli zápisu budou br. Bachtík, br. Sucharda
Sčítací komise: br. Mlejnek, br. Slavík
Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých hasičů.
Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba návrhové komise
Schválení výše příspěvků
Informace
Diskuse
Schválení usnesení
Závěr

Navrhovaný program byl schválen.
Bod č.2) volba návrhové komise: navrženi: předseda br. Miksánek, členové br. Doškář,
br. Otmar

schváleno
Bod č.3) Schválení výše příspěvků: ses. starostka seznámila přítomné se situací kolem
navýšení odvodů členských příspěvků z OSH na SH ČMS již od roku 2023 a jakým způsobem
byl tento návrh prezentován a schválen na Shromáždění starostů OSH začátkem dubna
v Přibyslavi. Dále seznámila představitele z finanční situací co by to mohlo udělat do
budoucna pokud by se příspěvky nezvýšily, přednesla návrh Výkonného výboru OSH Semily:
výše příspěvků - 200Kč za každého člena.
Na toto téma začala probíhat diskuze z řad jednotlivých představitelů SDH.
Br. Šulc: podal návrh – 200,- aktivní členové a MH , 150,- hasiči nad 70 let
Br. Volšička – nesouhlasí s návrhem VV

Br. Matura – souhlasí s návrhem VV
Br. Jiřišta – souhlasí s návrhem VV , ve sboru už mají schválené navýšené příspěvky
Br. Dufek – nesouhlasí s návrhem VV
Br. Jiřička – nesouhlasí s návrhem VV
Br. Vaníček – souhlasí s návrhem VV
Br. Miskánek --- zklamaný, proběhla změna jednacího řádu ohledně hlasování. Br. Jiřička má
pravdu. Navrhl napsat otevřený dopis starostce SH ČMS
Br. Kubín – souhlasí s napsáním dopisu
Br. Štilec – nesouhlasil s návrhem VV
Br. Vejnar – ptal se proč není přítomna starostka KHS
Br. Doškař – podal vysvětlení, VV odhlasoval, že Shromáždění proběhne bez hostů
Br. Houžvička – souhlasí s návrhem VV
Br. Holubec – navrhuje vrátit se k původnímu návrhu VV
Br. Matyáš – schvalování nebylo v pořádku, vrátit se k původnímu návrhu VV, zaslat otevřený
dopis na ostatní OSH a SH ČMS, že nesouhlasíme s postupem SH ČMS
Br. Vaníček – zaslat otevřený dopis na ostatní OSH a SH ČMS
Br. Hruša – co se stane, když ústředí nezašleme peníze
Br. Bachtík – porušili bychom stanovy
Proběhlo hlasování : první hlasování o návrhu VV
Hlasování – pro 50, proti 5 , zdrželi se 0
Návrh VV – přípěvek ve výši 200,- za člena s účinností od 1. 1 2023
Hlasování – pro 34 , proti 17 , zdrželi se 4
schváleno
Na závěr se všichni shodli, že schválení zvýšení odvodů ze strany SH ČMS takovým
způsobem, jak bylo dosaženo je vůči všem OSH nefér – nekorektní jednání a bylo řečeno, aby
se zaslal otevřený dopis z OSH na SH ČMS na toto téma. (viz bod v usnesení)
Bod č.4) Informace – zpráva o dosavadní činnosti za rok 2022: zpracovala ses. starostka a
přečetl br. Vaníček (viz přílohač.1)
Bod č.5) Diskuze: byla vyčerpávající v bodě č.3
Bod č.6) Schválení usnesení: br. Miksánek přednesl návrh usnesení, návrh usnesení byl
schválen. (viz příloha č.2)
Bod č.7) Závěrem ses. starostka poděkovala Všem za účast.

Ověřovatelé: br. Sucharda …………………………..

br. Bachtík ………………………….

