Příloha č. 3

Zrušení a zánik organizační jednotky (pobočného spolku) SH ČMS
Okresní sdružení hasičů

Platné Stanovy SH ČMS /dále jen Stanovy/ uvádějí ve své části třetí "organizace sdružení",
v Hlavě osmé oddíle prvém OSH v čl. 61 odst. 7 "povinnost" (Stanovami však takto taxativně
neurčenou), přispívat na činnost SH ČMS stanovenými peněžními částkami. O výši odvodů
rozhoduje shromáždění starostů OSH (viz. čl. 37.,odst 4, písm. b Stanov).
Neodvede-li do 31.3. běžného kalendářního roku OSH min. 1/2 stanovených odvodů z
členských příspěvků dle stavu členské evidence k 31.12. roku předchozího na SH ČMS, nebo
nedoplatí – li další ze stanovených odvodů do 30.9. a nebo bude-li dlužná částka neúměrně
vysoká nebude členům SDH, ani SDH samotným uděleno žádné ocenění a vyznamenání a
rovněž jim nebudou poskytovány žádné služby (zvážit časově omezené vyloučení z účasti na
jednáních SH ČMS, soutěžích, čerpání grantů, přerušení smluvních vztahů k HVP a.s. ,včetně
pozastavení plnění pojistného plnění směrem k OSH, respektive k SDH a další omezení dle
určení).
Ocenění členů SDH, který řádně v termínu zaplatil členské příspěvky na OSH, je možné v
případě, že OSH zašle Kanceláři sdružení s návrhy na ocenění žádost na ocenění svých členů s
potvrzením OSH o zaplacení členských příspěvků z daného SDH ve stanovené výši a v
určeném termínu. OSH je povinno za počet členů tohoto SDH (dle evidence členské základny
k 31.12. předchozího roku) provést odvod z členských příspěvků na účet SH ČMS před
podáním žádosti s návrhy na ocenění.
Na základě výše uvedeného a s přihlédnutím k ustanovení organizačního řádu se uplatňuje
následující postup:
1) Nezaplatí-li OSH do 30.9. běžného kalendářního roku na SH ČMS stanovenou výši
členských příspěvků, dle evidence členské základny k 31.12. předchozího roku bude
s OSH zahájeno řízení o zrušení dle platných Stanov SH ČMS.
2) Návrh na zrušení OSH, respektive vyškrtnutí z registru organizačních jednotek
(pobočných spolků) předloží VV SH ČMS shromáždění starostů SH ČMS nejpozději do
31.3. následujícího kalendářního roku.
3) Na základě rozhodnutí shromáždění starostů SH ČMS o vyškrtnutí OSH z registru
organizačních jednotek (pobočných spolků) zahájí SH ČMS úkony k definitivnímu
zrušení OSH (oznámení finančnímu úřadu, statistickému úřadu, peněžnímu ústavu a
další).

