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 USNESENÍ 
 

Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, konaného dne 9. listopadu 2019 
ve Vizovicích,  

 
po projednání přednesených zpráv, informací a následné diskusi 

p ř i j í m á  následující  u s n e s e n í: 
 
K bodu 4)  
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje výroční zprávu o činnosti OSH Zlín od začátku roku 2019 
Ukládá  

- Výkonnému výboru OSH Zlín projednat závěrečný účet hospodaření OSH 
Zlín za rok 2019 a navrhnout delegáty na Shromáždění delegátů OSH 
Zlínského kraje v roce 2020 

 
K bodu 5)  
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje zprávu Okresní kontrolní a revizní rady o činnosti OSH Zlín v roce 
2019 
 
K bodu 6)  
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje hospodaření a plnění rozpočtu OSH Zlín za období 1-9/2019 

 
K bodu 7)  
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje rozpočet OSH Zlín na rok 2020 
Ukládá VV OSH a OKRR pravidelně sledovat příjmy a výdaje rozpočtu OSH 
Zlín roku 2019 a 2020 a hospodárně využívat finanční prostředky 

 
K bodu 8)  
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje dokument „Program jednání VV OSH Zlín na rok 2020“  
 
K bodu 9)  
Shromáždění představitelů sborů  
Bere na vědomí „Plán činnosti – akcí OSH Zlín na rok 2020“ 
 
 
 



 
 
 
K bodu 10) 
Shromáždění představitelů sborů  
Schvaluje dokument pro zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků za 
rok 2019 
Ukládá starostům SDH a okrsků řádně připravit výroční valné hromady za rok 
2019 
 
K bodu 11)  
Shromáždění představitelů sborů  
Bere na vědomí další přednesené zprávy, informace a diskusní příspěvky,  

předložené v průběhu jednání Shromáždění představitelů sborů 
Svolává v souladu se Stanovami SH ČMS, čl. 64, odst. 3a) Shromáždění  

delegátů sborů okresu Zlín v termínu 14. 3. 2020 
Ukládá 

a) Výkonnému výboru OSH Zlín vyhodnotit předložené diskusní 
příspěvky a přijmout v návaznosti na ně příslušná opatření 

b) Starostům okrsků a sborů dobrovolných hasičů projednat materiály a 
závěry Shromáždění představitelů sborů na výročních valných 
hromadách SDH a okrsků za rok 2019 

Uděluje mandát 
Členům výkonného výboru KSH za OSH Zlín k volbě předsedy Krajské 
kontrolní a revizní rady Zlínského kraje 

 
 
Ve Vizovicích dne 9. listopadu 2019 
 
Předseda návrhové komise:  Milan Tichý     
 


