ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ o.s.
Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh
Účast členů na sněmu:
 V době zahájení sněmu čítala ČAHD celkem 185 členů, přítomno bylo 75 (40,54%), dalších
59 členů bylo zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu
v době jeho zahájení byl 134 (72,43%).
 Po přijetí nových členů je celkový počet členů 198, fyzicky přítomno 86 (43,43%), dalších
59 členů je zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu
je 145 (73,23%).
USNESENÍ
XXI. SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ
konaného 25. listopadu 2016 v Brně


Sněm bere na vědomí:
a) ukončení členství gen. Ing. Miloše Svobodu
b) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů
c) diskusní příspěvky



Sněm schvaluje:
a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD
b) zprávu o hospodaření v roce 2015
c) přijetí nových členů: Ing. David Bělina, Bc. Jaroslav Čížek, Ing. Eva Havlenová,
Ing. Jakub Klucho, Karel Kroupa, Olga Navrátilová, Ing. Martin Nekula, Ing. Jan
Ondruch, Ing. František Pavlas, Ing. Zdeněk Ráž, Ing. Martin Schneider, Ing.
Pekárková, Bc. Darina Papadopulu, Markéta Vajdová
d) s účinností od 26.11.2016 stanovy ČAHD v intencích předneseného návrhu a
přílohy č. 8 zápisu.
e) doplnění Rady ČAHD o Pokladníka ČAHD – Ing. Žaneta Pekárková



Sněm ukládá radě:
a) pokračovat v realizaci započatých projektů v národní a mezinárodní úrovni a
pokračovat v hledání možnosti financování ČAHD, včetně zapojení ČAHD do
národních a mezinárodních projektů za účelem rozvoje požární ochrany, IZS,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
b) pokračovat v realizaci spolupráce s MV GŘ HZS ČR a HZS krajů v intencích
uzavřené rámcové smlouvy,
c) projednat se členy, kteří nemají uhrazeny členské příspěvky, jejich uhrazení,
d) pokračovat v jednáních k zapsání ČAHD do seznamu výzkumných organizací,
e) vyvíjet aktivity směrem k zaměření bezpečnostního výzkumu
f) podpořit a vyvinout aktivitu vzhledem k naplnění prohlášení konference v Kodani
k prevenci a snižování dopadu rakoviny u hasičů.

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
viceprezident ČAHD

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
prezident ČAHD
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