ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ z.s.
Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh
Účast členů na sněmu:
 V době zahájení sněmu čítala ČAHD celkem 196 členů, přítomno bylo 72 (36,7%), dalších
69 členů bylo zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu
v době jeho zahájení byl 141 (71,9%).
 Po přijetí nových členů je celkový počet členů 205, fyzicky přítomno 77 (37,5%), dalších 73
členů je zastoupeno na základě písemného pověření, celkový počet mandátů na sněmu je
150 (73,1%).

USNESENÍ
XXII. SNĚMU ČESKÉ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ
konaného 1. prosince 2017 v Brně


Sněm bere na vědomí:
a) přehled návrhů na zapojení ČAHD do projektů a grantů
b) opatření na základě kontroly hospodaření ČAHD
c) neobsazení funkce sekretáře a vedoucího odborné skupiny historie
d) organizaci XXIII. sněmu v prvním čtvrtletí roku 2019
e) přednesené diskusní příspěvky



Sněm schvaluje:
a) zprávy o činnosti orgánů ČAHD
b) zprávu o hospodaření ČAHD v roce 2016
c) zprávu dozorčí rady ČAHD
d) rozpočet ČAHD na rok 2018
e) přijetí nových členů: Bc. Radovan Bludský, Ing. Světluše Folwarczná, Ing. Lukáš
Fousek, Lubomír Hlaváček, Ing. David Staněk, Jan Stolín, Mgr. Petr Svoboda, Ing.
Michal Hrubý, Ing. Jiří Osyka
f) s účinností od 1.12. 2017 Zásady hospodaření ČAHD
g) nové složení rady ČAHD:
Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. – prezident
Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. – viceprezident
Ing. Světluše Folwarczná - pokladník
doc. Ing. Jiří Pokorný. MPA - vedoucí OS prevence a ochrany obyvatelstva
Ing. Marek Sobek - vedoucí OS represe
Ing. Martin Žaitlik – vedoucí OS technických činností
Mgr. Jonáš Vachta- vedoucí OS informatiky
h) nové složení dozorčí rady ČAHD:
Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D. – předseda
Ing. Karel Kolářík
Ing. Jiří Scheibinger
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ČESKÁ ASOCIACE HASIČSKÝCH DŮSTOJNÍKŮ z.s.
Výškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh
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) realizovat a řídit se doporučeními dozorčí rady ČAHD.

Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
viceprezident ČAHD

Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
prezident ČAHD

2/2

