STANOVY
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany
Identifikační údaje
Zakladatel :
se sídlem :
IČO :

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 2135 / 45, 120 00 Praha - Vinohrady
00 44 27 39

(dále jen „zakladatel“)

Organizační složka - pobočný spolek SH ČMS vystupuje v právních vztazích pod názvem :
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany
Sídlo organizace :
Do Klecánek 301, 250 67 Klecany
IČO :
68 99 62 09
(dále jen „SDH“)

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Čl. 1) Úvodní ustanovení
Sbor dobrovolných hasičů Klecany je jednou z organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska (dále jen SH ČMS). SH ČMS je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„OZ“), který působí na úseku požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. Hlavním posláním SDH je spolupracovat se zakladatelem SH ČMS, zřizovatelem JSDH
Městským úřadem Klecany (dále jen MěÚ), státními orgány, fyzickými a právnickými osobami na poli
požární ochrany. SDH vytváří předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů, seznamuje je s hlavními
zásadami požární ochrany a pěstuje v nich pozornost k požární bezpečnosti.

Čl. 2) Cíle SDH Klecany
a) zejména ze svých členů vyhledávat členy zásahové jednotky;
b) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry
a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život,
zdraví nebo majetek (dále jen „mimořádné události“);
c) předcházet požárům tím, že provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO,
školení zaměstnanců, podílet se na provádění preventivních požárních kontrol a zpracování
dokumentace PO, vyvíjet preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží;
d) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména
pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k
odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších
mimořádných událostí;
e) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti a
jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny
a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost;
f) působit na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpečnosti a na jejím získávání pro
aktivní členství i práci v SDH;
g) pečovat o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, zábavní a jinou
zájmovou činnost svých členů, příslušníků jejich rodin i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování
tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k historii sboru města.
h) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.

Čl. 3) Součinnost SDH s jinými osobami
a) SDH Klecany v zájmu plnění cíle své činnosti spolupracuje :
1. s jinými spolky, zejména těmi, které působí na úseku požární ochrany nebo které se tohoto úseku
svou činností dotýkají;
to platí též ve vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám, zvláště těm, které působí na úseku
požární ochrany nebo které se svou činností tohoto úseku dotýkají;
b) Spolupráce uvedená v odstavce 1 zahrnuje zejména :
1. vzájemnou výměnu informací a rozvíjení písemných a osobních styků;
2. organizování, spoluorganizování nebo účast na akcích dotýkajících se požární ochrany a hasičské
činnosti, zvlášť konferencí, soutěží, veřejných vystoupení a výstav v ČR i v zahraničí;

Čl. 4) Vznik a zánik organizační jednotky
SDH Klecany vznikne postupem (viz. čl.69, odst. 5, písmeno C, Stanov SH ČMS), který je nutné dodržet zcela
přesně. Sbor vznikne, jestliže se nejméně 5 hasičů - řádných členů SH ČMS rozhodne založit sbor. Po udělení
souhlasu okresním sdružením hasičů (dále jen OSH) svolají ustavující valnou hromadu, která svým
usnesením rozhodne o založení SDH Klecany, přihlášení ke Stanovám, zvolení výboru a podání žádosti k
registraci SDH Klecany.
a) Zánik SDH Klecany je dán :
- rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS na návrh rozhodovacích orgánů OSH,
- rozhodnutím valné hromady SDH Klecany na jehož základě se provede vyškrtnutí z registru,
vedeného Kanceláří sdružení;
b) O zániku SDH Klecany rozhodnou rozhodovací orgány OSH v případě, že :
- SDH Klecany porušuje ustanovení Stanov SH ČMS,
- SDH Klecany neplní svou povinnost uvedenou v článku 67, odst. 6, Stanov - placení členských
příspěvků;
c) O zániku SDH Klecany rozhodne výkonný výbor SH ČMS na základě pravomocného usnesení
shromáždění představitelů sborů. Postup při zániku SDH Klecany je zpravidla následující :
- důvod zániku vždy projedná valná hromada SDH Klecany, která rozhodne o způsobu ukončení
činnosti s likvidací nebo bez likvidace,
- v případě potřeby určí likvidátora,
- Jak je uvedeno viz. výše je možné vyškrtnutí jednotky z registru Kanceláře SH ČMS pro neplnění
povinností;
d) Na základě uvedeného ustanovení organizačního řádu se uplatňuje následující postup :
- nezaplatí-li SDH Klecany do 31. 03. běžného kalendářního roku na OSH stanovenou výši členských
příspěvků dle evidence členské základny k 31. 12. předchozího roku, bude SDH se zpětnou platností
od 01.01. daného roku pozastavena činnost na celý probíhající kalendářní rok;
- z toho vyplývá následující :
- SDH Klecany není od 01.01. tohoto roku pojištěn proti úrazu při činnosti SDH,
- SDH Klecany, respektive jeho zásahová jednotka, není pojištěna proti úrazu při zásahu
a odborné přípravě,
- SDH Klecany ani jeho členové nemohou v tomto roce obdržet žádné ocenění či vyznamenání,
- SDH Klecany ani jeho zástupci se nemohou zúčastňovat jednání a akcí pořádaných OSH;
- odvedením dlužné částky členských příspěvků na OSH v průběhu roku bude SDH Klecany opětovně
do evidence zařazen zpětně od 01. 01. daného roku;
- pokud SDH Klecany členské příspěvky do konce daného kalendářního roku na OSH neodvede v plné
výši, bude výkonným výborem OSH podán návrh shromáždění představitelů sborů na zrušení
SDH Klecany se zpětnou platností k 01.01. daného roku.

Čl. 5) Zásady členství v SDH
a) členství v SDH Klecany je dobrovolné;

b) každý člen je povinen zaplatit roční členský příspěvek, stanovené ve výši :
- aktivní člen
300,-- / rok
- člen senior
100,-- / rok
- mladý hasič
500,-- / rok
- čestný člen
0,-- / rok
hospodáři SDH nejpozději do konce února daného roku, zaplacení bude vyznačeno v členském průkazu;
c) změny ve výši ročních členských příspěvků mohou být upravovány jen rozhodnutím valné hromady;
d) členství je podmíněno dodržováním Stanov SDH Klecany (který vychází ze Stanov a vnitřních předpisů
SH ČMS);
f) každý člen SDH Klecany má stejná práva a povinnosti;
e) členství ve sboru SDH Klecany vzniká dnem :
- přijetí členem vyplněné a podepsané přihlášky výborem SDH Klecany,
- rozhodnutím valné hromady SDH Klecany,
- udělení čestného členství valnou hromadou SDH Klecany,
- splněním podmínek mladého hasiče (dále jen MH) viz oddíl B, Čl. 1, strana 2 z 11;
f) hasičem se stává člen starší 18 let, člen mladší 18 let je mladým hasičem;
g) řádné členství v SDH Klecany zaniká :
- písemným prohlášením člena o vystoupení z SDH Klecany,
- nezaplacením ročního členského příspěvku v SDH Klecany,
- vyloučením valnou hromadou SDH Klecany,
- zánikem SDH Klecany,
- úmrtím člena SDH Klecany.

Čl. 6) Zásady vnitřní organizace SDH
SH ČMS jako spolek vzniklý podle zákona a je právnickou osobou. SDH Klecany jako jeho organizační složka
pobočný spolek je také právnickou osobou s právní subjektivitou.
Názvem této právnické osoby je :
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klecany.
a) SDH Klecany je tvořen :
1. volenými orgány sboru,
2. členskou základnou;
b) Orgány SDH Klecany jsou :
1. valná hromada SDH,
2. výbor SDH;
3. starosta SDH;
4. velitel SDH;
5. vedoucí kolektivu Mladý hasič SDH;
Členská schůze (dále jen ČS) se koná minimálně jednou za měsíc. Tato ČS pak rozhoduje hlasováním o
záležitostech sboru. Výsledek hlasování je právoplatný, hlasuje-li pro něj většina z přítomných.

Čl. 7) Valná hromada
SDH má působnost v rámci města Klecany. Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji
členská základna sboru.
Valná hromada jedná a rozhoduje o :
- symbolech SDH Klecany,
- činnosti SDH Klecany, jeho orgánů i zájmových kolektivů,
- hospodaření SDH Klecany,
- rozpočtu SDH Klecany,
- výši členských příspěvků a způsobu úhrady,
- jmenování čestných členů SDH Klecany.

Valná hromada volí a odvolává :
- starostu SDH Klecany,
- jednatele SDH Klecany,
- referenta mládeže SDH Klecany,
- členy kontrolní revizní rady (dále jen KRR) i ostatní členy výboru SDH Klecany,
- delegáta či delegáty na shromáždění delegátů sborů.
Valnou hromadu svolává starosta nebo jednatel SDH Klecany, přičemž vždy zajistí pozvání všech řádných
členů SDH Klecany a hostů. Výroční Valná hromada (dále jen VVH) se koná jedenkrát ročně v termínu od
01.12. do 31.01. následujícího roku.
Mimořádná valná hromada se svolává do jednoho měsíce :
- ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, KRR, výkonného výboru OSH nebo výkonného
výboru SH ČMS,
- na písemný návrh absolutní většiny řádných členů působících v SDH Klecany.

Čl. 8) Výkonné orgány
Výkonné orgány jsou voleny a odvolávány valnou hromadou na období 5 let. Statutárním zástupcem SDH
Klecany a v jeho zastoupení jedná starosta SDH Klecany nebo zástupce starosty SDH Klecany či výborem
pověřený další člen. Výbor SDH Klecany rozhodne o dělbě práce mezi svými členy a o spojení některých
funkcí.
Výbor je pětičlenný, s tím, že zahrnuje těchto 5 funkcí :
- starosta SDH Klecany,
- velitel jednotky SDH Klecany,
- jednatel SDH Klecany,
- hospodář SDH Klecany,
- referent mládeže SDH Klecany.
Výbor je usnášeníschopný, pokud se výborové schůze zúčastní minimálně 3 členové výboru. Hlasování - ke
schválení návrhu je potřeba minimálně tří kladných hlasů. Na schůzi výboru bude vždy pozván předseda
KRR s hlasem poradním.

Povinnosti jednotlivých členů výboru SDH Klecany :
Starosta SDH Klecany
Mimo výše uvedených povinností řídí soustavnou činnost sboru, připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho
rozhodnutí, odpovídá za dodržování zákonů a dalších obecně platných právních předpisů, Stanov a vnitřních
předpisů SH ČMS, Vnitřního řádu SDH Klecany, plnění usnesení sjezdu, Shromáždění delegátů SDH v okrese
a valných hromad SDH Klecany, odpovídá za vyřizování návrhů, připomínek a stížností, za koordinaci práce
mezi členy výboru podle schválené dělby práce, nese odpovědnost za dodržování zásad informační soustavy
SH ČMS, včasné předávání zpráv o činnosti vyšším orgánům nebo vyžádaných zpráv ze strany orgánů místní
a státní zprávy a za informovanost členské základny, odpovídá za řádné hospodaření s majetkem SDH
Klecany i s majetkem svěřeným orgány SH ČMS, Městským úřadem Klecany nebo jinými právnickými
osobami.
Zástupce starosty SDH Klecany
V nepřítomnosti starosty SDH jej zastupuje a dále plní úkoly stanovené v rámci dělby práce, zpravidla řídí
některé dílčí úseky práce SDH Klecany (styk s veřejností či MěÚ). strana 4 z 11.
Jednatel SDH Klecany
Vyřizuje korespondenci sboru podle pokynů starosty nebo výboru, vede o ní jednací protokol, provádí
zápisy z jednání valných hromad a výborových schůzí, zpracovává zprávy o činnosti SDH Klecany ve
spolupráci s ostatními členy výboru, eviduje usnesení valných hromad a výborových schůzí a vede
dokumentaci o jejich plnění, vede členskou evidenci, spravuje seznam udělených vyznamenání.
Hospodář SDH Klecany
Odpovídá za dodržování zákonných předpisů a vnitřních směrnic v oblasti hospodaření SDH Klecany,
zabezpečuje evidenci majetku jak SDH Klecany či MH, tak i svěřeného MěÚ, vede pokladnu sboru a provádí

styk s peněžním ústavem, vede dokumentaci hospodaření (účetnictví) sboru, provádí výběr členských
příspěvků a doklady o hospodaření předkládá revizním orgánům. Funkci hospodáře může vykonávat třetí
osoba na základě pověření výboru SDH.
Referent mládeže SDH Klecany
Odpovídá za soustavnou práci s mládeží v SDH Klecany, koordinuje práci vedoucích jednotlivých družstev
mládeže, navazuje spolupráci s dalšími mládežnickými sdruženími, školami a jinými institucemi, získává v
řadách členů vedoucí a instruktory pro kolektiv mládeže a organizuje jejich přípravu, spolu s ostatními členy
výboru organizuje vlastní akce pro mládež a zabezpečuje účast kolektivu na okresních a jiných akcích.

Čl. 9) Další funkce v SDH Klecany
Preventista SDH Klecany
Spolupracuje s MěÚ při zajišťování zákonných opatření v oblasti prevence, zabezpečuje odbornou přípravu
členů, působících v oblasti prevence, zabezpečuje odbornou pomoc a radu fyzickým i právnickým osobám z
hlediska ochrany majetku před nebezpečím požáru, spolupracuje na zpracování dokumentace PO města,
připravuje vyžádané zprávy z oblasti prevence, organizuje výchovné akce, směřující k předcházení vzniku
požárů.
Strojník SDH Klecany
Odpovídá výboru za připravenost, provoz a údržbu veškeré techniky v majetku SDH Klecany. Dohlíží na
spolupráci všech strojníků soutěžních družstev z řad mladých hasičů, dorostu a požárního sportu. Výboru
SDH Klecany odpovídá za správné vyplňování všech výkazů týkajících se techniky a doplňování a nákup
pohonných hmot. Dále navrhuje opravy a revize této techniky.
Kronikář SDH Klecany
Vede kroniku sboru, zpracovává do ní zápisy a předkládá ji na členských schůzích a valných hromadách.
Sbírá a uchovává fotodokumentaci sboru a diplomy ze soutěží, spolupracuje se členy výboru SDH Klecany a
kronikáři MH. Zpracovává články do novin či obecní televize. Archivuje staré dokumenty a sbírá informace o
historii sboru i celého hasičstva.
Referent požárního sportu SDH Klecany
Odpovídá výboru za soustavnou práci se soutěžními družstvy v SDH Klecany, koordinuje účast družstev na
soutěžích v návaznosti na jejich připravenost, navazuje spolupráci s dalšími soutěžními družstvy ostatních
SDH. Výbor SDH Klecany pravidelně informuje o výsledcích a připravenosti družstev.

Čl. 10) Oprávnění jednat za SDH Klecany
Za výbor SDH Klecany jedná starosta SDH Klecany a v jeho nepřítomnosti jím nebo výborem pověřený
zástupce. Je-li výborem SDH Klecany stanovena dělba práce, pak může příslušný člen jednat přímo v rámci
stanovené působnosti. Výbor rozhodne, kdo další z řad jeho členů a ve kterých případech může jednat,
případně podepisovat přímo (např. hospodář SDH). Razítko SDH Klecany má přiděleno starosta SDH (s poř.
číslem 1.) a hospodář SDH Klecany (s poř. číslem 2.), kteří je používají na dokumenty, které zpracovávají a
podepisují. Podpisové právo a kreditní kartu bezhotovostního účtu u finančního ústavu má starosta SDH
Klecany a hospodář SDH Klecany. Tyto osoby mají povinnost se o transakcích navzájem informovat.
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Čl. 11) Financování SDH Klecany
Zdroje příjmů SDH jsou :
a) prostředky MěÚ,
b) členské příspěvky,
c) vlastní výdělečná činnost sboru (ples, brigády, apod.),
d) dotace, příspěvky a sponzorské dary;
Hospodář spravuje finanční prostředky s výjimkou bodu a) na bezhotovostním účtu vedeného u finančního
ústavu mimo hotovost v pokladně, která činí maximálně 5.000,- Kč. Plán a rozpočet SDH Klecany sestavuje
výbor SDH Klecany a schvaluje jej valná hromada. Účetnictví sboru vychází ze zákona o účetnictví, z platné
účtové osnovy, ze zákonů o daních a z předpisů o statistickém výkaznictví.

Čl. 12) Vedlejší hospodářská činnost SDH Klecany
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

Čl. 13) Prokazování příslušnosti k SH ČMS
Příslušnost k SH ČMS se prokazuje členským průkazem, který je vydán na základě podané, řádně
projednané a schválené členské přihlášky. Členský průkaz se vystavuje v návaznosti na členskou evidenci,
vedenou OSH s tím, že každému členu je přiděleno členské číslo sestávající se ze sedmimístného
registračního čísla SDH a trojmístného pořadového čísla člena v rámci evidence členů SDH Klecany.

Čl. 14) Postavení a působnost kontrolních orgánů
Na úrovni SDH Klecany působí Kontrolní revizní rada SDH Klecany ve složení dvou členů a předsedy KRR.
Členové kontrolních a revizních orgánů nesmějí být současně členy výkonných orgánů. KRR je volena a
odvolávána valnou hromadou na období 5 let a valné hromadě také odpovídají za svou činnost. KRR se ve
své činnosti řídí vlastním plánem kontrolní činnosti na podnět rozhodovacích orgánů a podílejí se na šetření
stížností nebo oznámení. KRR nezasahuje do jednání výkonného výboru, předkládá mu však k projednání
výsledky své kontrolní činnosti a doporučení k řešení zjištěných nedostatků. Kontrolní činnost provádí
důsledně s ohledem na platný právní stav i na vnitřní předpisy SH ČMS nebo SDH Klecany.

B. Směrnice činnosti mladých hasičů
Čl. 1) Mladý hasič
Mladým hasičem se dle Stanov SH ČMS stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let,
souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí.
Závaznou podmínkou pro členství je souhlas se stanovami a programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
Mladý hasič je řádným členem SH ČMS.
Podmínkami pro členství v kolektivu mladých hasičů jsou :
- odevzdaná přihláška zájemce s podpisem zákonného zástupce,
- rozhodnutí většiny členů kolektivu mladých hasičů,
- zaplacení členského příspěvku ve výši stanoveným tímto „Vnitřním řádem", resp. valnou hromadou,
- složení slibu ve znění :
„Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“
Důkazem členství mladých hasičů je :
- registrace v evidenčním listu kolektivu MH vedeným a řádně registrovaným v SDH a na OSH,
- členský průkaz - řádně vyplněný, opatřený fotografií a podpisem mladého hasiče popřípadě
zákonného zástupce a razítkem o zaplacení členského příspěvku.

Čl. 2) Rada kolektivu MH
Členy rady kolektivu MH jsou :
- referent mládeže,
- vedoucí MH,
- instruktoři,
- zástupce mladších žáků,
- zástupce starších žáků.
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Radu kolektivu MH při všech jednáních zastupuje referent mládeže. Z každého družstva MH bude zvolen
jeden člen v tajném dvoukolovém hlasování, přičemž musí získat většinu hlasů přítomných.
Hlasování se musí zúčastnit alespoň 80 % členů družstva.
Povinnosti rady kolektivu MH jsou :
- koordinovat veškerou činnost kolektivu MH,
- sestavovat plán činnosti na daný ročník.

Čl. 3) Věkové kategorie
Mladí hasiči ve věku do 6 let jsou zařazeni v kategorii přípravka. Mladí hasiči ve věku od 6 do 11 let jsou
zařazeni v kategorii mladší žáci. Mladí hasiči ve věku od 11 do 15 let jsou zařazeni v kategorii starší žáci.
Mladí hasiči ve věku od 14 do 18 let se nazývají dorostenci.

Čl. 4) Práva a povinnosti mladých hasičů
Mladý hasič je oprávněn :
- přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů,
jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,
- být přítomen jednání valné hromady sboru SDH Klecany s hlasem poradním,
- být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,
- nosit stejnokroj.
Mladý hasič je povinen :
- dodržovat Vnitřní řád sboru SDH Klecany,
- přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru a kolektivu MH,
- usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
- chránit majetek sboru SDH Klecany a podílet se na jeho rozvíjení,
- řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora.

Čl. 5) Disciplinární odpovědnost
Řádný člen bude vyloučen pokud :
- soustavně neplní své základní členské povinnosti a pokud nepostačuje domluva či napomenutí při
jednání většiny členů,
- hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje pověst sboru
či kolektivu.,
- vyloučení projedná většina členů kolektivu MH, která je povinna provinivšímu se členu umožnit účast
na jednání a rozhodne o něm výbor SDH Klecany,
- pominou-li důvody, pro které došlo k vyloučení, tento člen se může znovu ucházet o členství.

Čl. 6) Zánik členství
a)
b)
c)
d)
e)

písemným prohlášením (oznámením) mladého hasiče,
vyloučením výborem SDH Klecany,
zákazem zákonných zástupců a jejich sdělením vedoucímu,
rozhodnutím výboru SDH Klecany pro neplacení členských příspěvků,
úmrtím mladého hasiče.

Čl. 7) Cíle při práci s MH a zásady mladých hasičů
Cíle při práci s mladými hasiči :
a) seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami požární ochrany a vypěstovat v nich trvalé návyky
k požární bezpečnosti,
b) vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi ostatní mládež,
c) spolupracovat s ostatními mládežnickými organizacemi a sdruženími,
d) vést mladé hasiče k poznávání a ochraně přírody,
e) uceleným systémem školení vychovávat své mladé hasiče i vedoucí,
f) sdružovat podněty pro práci MH a zastupovat jejich zájmy.
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Zásady mladých hasičů :
a) prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti o požární ochraně,
b) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasičstva,
c) být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně se podílet na práci v kolektivu, spolurozhodovat
o jeho činnosti a pomáhat tam, kde je zapotřebí,

d) soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou činností zvyšovat svou fyzickou i psychickou
kondici a ověřovat si ji prostřednictvím soutěží.

Čl. 8) Kolektiv mladých hasičů
Kolektiv mladých hasičů SDH Klecany tvoří nejméně 5 mladých hasičů ve věku do 18 let, kteří se člení do
jednotlivých družstev (v SDH Klecany působí tedy jen jeden kolektiv).
Kolektiv mladých hasičů je členěn na :
- družstva mladších žáků,
- družstva starších žáků,
- družstva dorostu.

Čl. 9) Referent mládeže
Referentem mládeže se může stát pouze osoba starší 18 let, právně způsobilá, která splňuje předpoklady
pro práci s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS. Referent mládeže provádí rozhodnutí výboru SDH Klecany,
která se týkají oboru činnosti kolektivu mladých hasičů, organizuje a řídí jeho činnost a tlumočí jeho zájmy a
stanoviska na jednání výboru SDH Klecany a valných hromadách. Referent mládeže je členem výboru SDH
Klecany. Koordinuje činnost vedoucích družstev a instruktorů.
Referentem mládeže se stává člen SDH Klecany po splnění následujících podmínek :
- schválením valnou hromadou SDH Klecany,
- získáním požadovaného stupně kvalifikace min. II. stupně - Vedoucí (kvalifikaci je nutno
získat nejpozději do 3 let od zahájení činnosti funkce),
- složením slibu ve znění :
„Přijímám povinnosti referenta mládeže a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování stanovených
zásad a cílů“
- registrací u OSH.
Referent mládeže má právo :
- vést kolektiv mladých hasičů, podílet se na rozhodování a činnosti tohoto kolektivu, být volen do
odborných rad mládeže (déle jen ORM), žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být
přítomen na jednání týkajících se kolektivu MH,
- po získání kvalifikace II. stupně - Vedoucí, pořádat a vést tábory mladých hasičů.
Referent mládeže je povinen :
- dodržovat Stanovy SH ČMS i Vnitřní řád SDH Klecany,
- vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým příkladem, pečovat
o zdravý tělesný a duševní vývoj MH,
- dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při činnosti,
- získávat odpovídající kvalifikaci, účastnit se školení vedoucích MH i jiných vzdělávacích kurzů.
Referent mládeže SDHM Klecany, jako vedoucí celého kolektivu mladých hasičů je přímo odpovědný výboru
SDH Klecany, kterému předkládá ke schválení plán práce kolektivu a družstev MH a informuje výbor o jeho
plnění.

Čl. 10) Vedoucí družstva
Vedoucím družstva mladých hasičů se může stát pouze osoba starší 18 let, právně způsobilá, která splňuje
předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS. Vedoucí družstva se řídí pokyny referenta
mládeže SDH Klecany a tlumočí zájmy a stanoviska družstva na jednáních rady kolektivu mladých hasičů.
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Vedoucí družstva mladých hasičů může být zároveň referentem mládeže SDH Klecany. Koordinuje činnost
instruktorů.
Vedoucím družstva se stává člen SDH Klecany po splnění následujících podmínek :
- schválením výborem SDH Klecany nebo valnou hromadou SDH Klecany,
- získáním požadovaného stupně kvalifikace min. III. stupně - Minimum (kvalifikaci je nutno

získat nejpozději do 2 let od zahájení činnosti funkce),
- složením slibu ve znění :
„Přijímám povinnosti vedoucího družstva mladých hasičů a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování
stanovených zásad a cílů“
- registrací u OSH.
Vedoucí družstva mladých hasičů má právo :
- vést družstvo mladých hasičů, podílet se na rozhodování a činnosti kolektivu, být volen do
rady kolektivu MH, případně do ORM,
- žádat orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen na jednání týkajících
se kolektivu MH,
- po získání kvalifikace II. stupně - Vedoucí, pořádat a vést tábory mladých hasičů.
Vedoucí družstva mladých hasičů je povinen :
- dodržovat Stanovy SH ČMS i Vnitřní řád SDH Klecany,
- vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým příkladem, pečovat
o zdravý tělesný a duševní vývoj MH,
- dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při činnosti,
- získávat odpovídající kvalifikaci, účastnit se školení vedoucích MH i jiných vzdělávacích kurzů.
Vedoucí družstva mladých hasičů je přímo odpovědný referentu mládeže SDH Klecany (vedoucímu
kolektivu), kterému předkládá ke schválení plán práce družstva MH a informuje ho o jeho plnění.

Čl. 11) Instruktor
Instruktorem mladých hasičů se může stát mladý člen ve věku 15 - 18 let, který se touto činností připravuje
na funkci vedoucího. Dále splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je členem SH ČMS. Instruktor
se řídí pokyny vedoucího družstva MH a tlumočí zájmy a stanoviska družstva na jednáních rady kolektivu
mladých hasičů.
Instruktorem se stává člen SDH Klecany po splnění následujících podmínek :
- schválením výborem SDH Klecany,
- získáním požadovaného stupně kvalifikace min. III. stupně - Minimum (kvalifikaci je nutno získat
nejpozději do 2 let od zahájení činnosti funkce),
- složením slibu ve znění :
„Přijímám povinnosti instruktora mladých hasičů a slibuji, že povedu mladé hasiče k naplňování
stanovených zásad a cílů“
- registrací u OSH.
Instruktor mladých hasičů má právo :
- být pomocníkem vedoucímu družstva mladých hasičů, podílet se na rozhodování a činnosti družstva,
být volen do rady kolektivu MH,
- žádat vedoucího, referenta mládeže i orgány SH ČMS o pomoc při řešení problémů a být přítomen
na jednání týkajících se kolektivu MH,
- působit jako instruktor na táborech mladých hasičů.
Instruktor mladých hasičů je povinen :
- dodržovat Stanovy SH ČMS i Vnitřní řád SDH Klecany,
- vytvářet předpoklady pro dobrou činnost mladých hasičů a být jim dobrým příkladem, pečovat o zdravý
tělesný a duševní vývoj MH,
- dodržovat bezpečnostní a mravní předpisy při činnosti,
- získávat odpovídající kvalifikaci, účastnit se školení vedoucích MH a instruktorů i jiných vzdělávacích kurzů.
Instruktor mladých hasičů je přímo odpovědný vedoucímu družstva, se kterým tvoří a předkládá ke
schválení plán práce družstva MH.
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C. Stejnokrojový předpis
Čl. 1) Charakteristika stejnokroje
Stejnokrojem jsou :
- letní pracovní stejnokroj,
- zimní pracovní stejnokroj,
- vycházkový stejnokroj,
- speciální stejnokrojové součásti.

Čl. 2) Vycházkový stejnokroj mužský
-

blůza modré barvy,
kalhoty modré barvy,
mužská vycházková čepice modré barvy,
košile vycházková světle modré barvy,
košile bílá, bez ozdob, hladká,
vázanka tmavě modrá, bez vzorku,
vázanka černá, bez vzorku,
polobotky černé, hladké,
odznak na čepici - znak SH ČMS,
ponožky tmavě modré barvy,
polokošile světle modré barvy,
zimní plášť modré barvy,
plášť do deště šedomodré barvy s páskem,
šála tmavě modré barvy,
rukavice pětiprsté, hnědé barvy,
svetr s nárameníky modré barvy,
svetr s krátkým rukávem modré barvy,
spona do kravaty.

Čl. 3) Pracovní stejnokroj mužský - letní
-

blůza modré barvy,
kalhoty modré barvy,
čepice modré barvy,
košile pracovní, šedomodré barvy,
obuv holeňová, černé barvy,
boty vzor 60, šněrovací, polovysoké, černé barvy,
triko s krátkým rukávem, šedé barvy,
rolák šedé barvy,
odznak na čepici - znak SH ČMS.

Čl. 4) Vycházkový stejnokroj ženský
- blůza modré barvy,
- sukně nebo kalhoty modré barvy,
- ženská vycházková čepice letuška světle modré barvy nebo klobouk tmavě modré barvy,
- košile vycházková světle modré barvy,
- košile bílá, bez ozdob, hladká,
- vázanka tmavě modrá, bez vzorku,
- vázanka černá, bez vzorku,
- polobotky, lodičky, kozačky černé, hladké,
- odznak na čepici - znak SH ČMS,

- punčochy bez vzorku,
- punčochové kalhoty bez vzorku,
- polokošile světle modré barvy,
- zimní plášť pro ženy modré barvy,
- plášť do deště pro ženy šedomodré barvy s páskem,
- šála tmavě modré barvy,
- rukavice pětiprsté, hnědé barvy,
- svetr s nárameníky modré barvy,
- svetr s krátkým rukávem modré barvy,
- spona do kravaty.

strana 10 z 11

Čl. 5) Pracovní stejnokroj mladých hasičů
-

kalhoty modré barvy,
blůza modročerné barvy,
triko s dlouhým rukávem modré barvy,
triko s dlouhým rukávem šedé barvy,
čepice tmavomodré barvy s lemováním,
odznak na čepici - znak SH ČMS,
sportovní obuv - jednotná,
domovenka,
rolák šedé barvy.

Čl. 6) Pravidla pro nošení stejnokroje
Všechny druhy stejnokrojů jsou oprávněni nosit jen členové SH ČMS. Stejnokroj se nosí při výkonu služby,
při výcviku a soutěžích, při slavnostních příležitostech, při pohřbech členů SH ČMS nebo jiných významných
osob. Stejnokroj musí být úplný, v řádném stavu a čistý. Nesmí být používán k soukromým účelům a všude
tam, kde by utrpěla jeho vážnost. Stejnokroj s doplňky (funkční označení a vyznamenání) tvoří celek, který
odpovídá předepsaným požadavkům. Není dovoleno nosit jednotlivé stejnokrojové součásti doplněné
občanským oděvem a naopak, nebo upravovat jednotlivé stejnokrojové součásti, měnit jejich předepsaný
vzhled nebo nosit způsobem, který snižuje jejich vážnost. Při vystupování na hromadných akcích musí být
zachována zásada jednotné úpravy stejnokroje. Při slavnostních příležitostech se nosí k vycházkovému
stejnokroji bílá košile, modrá vázanka a bílé rukavice. Při čestném doprovodu se nosí k vycházkovému
stejnokroji bílá košile, černá vázanka a na levém nadloktí blůzy smuteční páska o šířce 4 - 8 cm. Při čestné
stráži se nosí k vycházkovému stejnokroji bílá přilba, bílý pás a bílé rukavice. Polokošile opatřená
nárameníky se nosí přes kalhoty nebo sukni. V letním období se dále může nosit světle modrá nebo bílá
košile s nárameníky upnutá do kalhot, doplněná modrou vázankou se sponou.

Čl. 7) Pořizování a evidence stejnokrojů
Členové SDH Klecany si vycházkové stejnokroje a všechny jejich součásti pořizují na svůj vlastní náklad.
Pracovní stejnokroje a jejich součásti pro členy SDH Klecany jsou pořizovány podle zákona o PO a výnosu
MV z prostředků MÚ. Členové SDH Klecany si mohou jakoukoliv součást pracovního stejnokroje pořizovat i
na vlastní náklad. Stejnokroje pro mladé hasiče se pořizují z rozpočtu SDH Klecany nebo z prostředků
rodičů. SDH Klecany může na nákup stejnokrojů získávat sponzorské příspěvky. Stejnokroje zakoupené z
prostředků SDH Klecany jsou jeho majetkem. Sbor je tedy povinen stejnokroje evidovat a kontrolovat
hospodaření s nimi. SDH Klecany dbají, aby byly stejnokroje řádně udržovány a skladovány a aby při jejich
nošení byly dodržovány platné předpisy.

Čl. 8) Práva a povinnosti členů při užívání stejnokroje
Nosit stejnokroj mají právo členové SH ČMS.
Jsou povinni :
- nosit stejnokroj podle pravidel v těchto Stanovách SDH Klecany,

-

dodržovat pokyny SH ČMS,
používat stejnokroj jen k předepsaným účelům,
hospodárně s ním zacházet a udržovat jej čistý,
ve stejnokroji chodit vždy vhodně ostříhán a oholen,
dbát, aby byla zachována vážnost stejnokroje.
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D. Závěrečná ustanovení
Čl. 1) Zdroje pravidel
Tento Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů Klecany byl sestaven podle :
- platných Stanov SH ČMS přijatých III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005,
- Organizačního řádu schváleného výkonným výborem SH ČMS dne 22.03. 2001,
- Směrnic činnosti MH schválených výkonným výborem SH ČMS dne 25.01. 2001,
- Stejnokrojového předpisu schváleného Shromážděním starostů OSH dne 06.10. 2000.

Čl. 2) Platnost
Veškeré změny těchto Stanov SDH Klecany podléhají schválení Valné hromady SDH Klecany. Stanovy SDH
Klecany byl sestaven dne 01.01. 2018.
Stanovy SDH Klecany v této podobě byly schváleny na zasedání Výroční valné hromady SDH Klecany,
konané dne 20.01. 2018, v bodě I. Schvaluje. Stanovy SDH Klecany nabývají platnost dnem schválení.
Návrh vypracoval výbor SDH :
Starosta SDH Klecany

………………………………………………………………….

Miroslav KODET

Zástupce starosty SDH Klecany

………………………………………………………………….

Martin HORA

Jednatel SDH Klecany

………………………………………………………………….

Miroslav KODET

Velitel SDH Klecany

………………………………………………………………….

Jan FILINGER

Hospodář SDH Klecany

………………………………………………………………….

Ing. Miroslav FILINGER

Referent mládeže SDH Klecany

………………………………………………………………….

Lubomír MARTINÍK

V Klecanech dne 01. února 2018

………………………..………………………………………..……………………

Ivo Kurhajec
starosta města Klecany

…………………………………………..……………..………………….………..

Daniel Dvořák
místostarosta města Klecany

