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Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů, z.s. Pod Norou 187, Horní Maršov 542 26, IČ 04452739 

 
Usnesení ze sněmu konaného dne 4.12.2016 

v Dolních Měcholupech 
 

Základní informace: 
Sněm byl svolán dne 3.11.2016 prezidentem asociace Jiřím Suchardou. Pozvánka byla elektronicky rozeslána na 
emailové adresy členů, které uvedli v přihláškách. 
 
Datum, čas a místo konání sněmu bylo 4.12.2016 v 14:00 v  Dolní Měcholupech. 
 
Program sněmu: 
1. Zahájení 
2. Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Informování o dosavadní činnosti 
5. Plán činnosti AV JSDH na rok 2017 
6. Volba člena Rady 
7. Různé 
8. Diskuze 
9. Závěr 
 

Průběh sněmu: 
Sněm byl usnášení schopný 
Seznam přítomných je uveden v přiložené prezenční listině. 
 
1. Zahájení  
-úvodní slovo prezidenta AV JSDH 
-poděkování za poskytnutí prostor ke konání sněmu 
-vysvětlení pojmů, historický vývoj, smysl asociace a jejího poslání 
 
2. Volba návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele 
Komise byla řádně zvolena 
Zapisovatel byl řádně zvolen 
Ověřovatel byl řádně zvolen 
 
3. Schválení programu sněmu 
Prezidentem asociace byl přečten program sněmu a bylo hlasováno o jeho schválení  
Sněm  byl usnášení schopný a program schválen 
 
4. Informace o dosavadní činnosti 
Prezident asociace a členové rady informovali o dosavadní činnosti AV JSDH 
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5. Plán činnosti AV JSDH na rok 2017 
Prezident asociace a členové rady přednesli plán činnosti na rok 2017 
Hlavní body činnosti pro rok 2017 jsou: 
-pokračovat v započatých jednáních 
-kontaktování a navázání další možné spolupráce s ostatními organizacemi se společným zájmem  
-zlepšit a zvýšit aktivitu a prezentaci činnosti  
-zpracovávat a vydávat dokumenty organizace 
 
6. Volba člena rady 
Byl navržen a schválen nový člen rady  
 
7. Různé 
Prezident asociace ve smyslu stanov pověřuje k zastupování člena rady Filipa Foukala 
Rada ve smyslu stanov stanovila novou funkci „Kancléř AV JSDH“, která bude zejména legislativní a administrativní 
podpora prezidenta asociace a jeho pověřeného zástupce. Dále bude plnit další úkoly svěřené m u radou AV JSDH. 
 
Členské příspěvky nejsou na rok 2017 stanoveny. Dobrovolný příspěvek možný na číslo účtu:  2000891922 / 2010 
vedeného u FIO Bank. 
 
Rada přijala nové členy a k 4.12.2016 je celkový stav 39 členů. 
 
8. Diskuze 
Během diskuze s členy byla projednána aktuální témata a vyslechnuty připomínky členů. 
Na tématech činnosti a směřování organizace byla plná shoda 
 
9. Závěr 
Závěrečné slovo prezidenta asociace, poděkování členům za účast a radě za činnost.  
 


