
                Schválený materiál VV SH ČMS dne 16. října 2014 v Přibyslavi 

 

Zabezpečení výročních valných hromad sborů a výročních valných                           
hromad okrsků, shromáždění delegátů sborů a shromáždění představitelů 
(delegátů) OSH před V. sjezdem SH ČMS. 

Toto organizační zabezpečení vychází ze schválených změn  Stanov SH ČMS 
schválených shromážděním starostů OSH dne 17. 10. 2014 a ze schváleného 
materiálu „Harmonogram přípravy a konání V. sjezdu SH ČMS“, který byl 
projednán a schválen shromážděním starostů OSH dne 25. dubna 2014. 

 

I. Výroční valné hromady SDH. 

- výroční valné hromady SDH musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna        
  2015,               
- organizační zajištění výročních valných hromad SDH včetně delegování  
  zástupců OSH, případně zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci  
  příslušných výkonných výborů OSH, 
- součástí obvyklého programu výroční valné hromady musí být vedle volby   
  zástupce SDH na výroční valnou hromadu okrsku (tam kde jsou ustaveny) také  
  volba delegáta na shromáždění delegátů sboru. Klíč pro zastoupení SDH na   
  tomto jednání určuje svolavatel, tedy shromáždění představitelů sborů. OSH  
  se doporučuje, zvolit takový klíč, který zabezpečí účast alespoň jednoho  
  zástupce z každého SDH v okrese, 
- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2014“   
  byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VVH),  
  aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2014“ byla předána kanceláři SH ČMS  
  nejpozději do 28. února 2015, 
- na jednání výročních valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné  
   projednat: 
   a) zpráva o činnosti SDH za funkční období 2010 až 2015 (plnění programu  
       činnosti SH ČMS do roku 2015), 
   b)zaměření činnosti SDH pro období let 2015 až 2020,  
   c) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2014, 
   d) projednání tezí a záměrů návrhu „Programu činnosti SH ČMS do roku    
       2020“, včetně přijetí návrhů pro jeho doplnění a změny pro jednání V.    
       sjezdu SH ČMS, 
 



Na výroční valné hromadě SDH bude provedena volba starosty a jeho 
náměstků, velitele a dalších členů výboru SDH. Dále bude provedena volba 
předsedy a členů KRK (nad 30 členů SDH) nebo revizora účtů (do 30 ti členů 
SDH).  

II. Výroční valné hromady okrsků. 

- výroční valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února   
  2015, 
- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby   
  jednání všech výročních valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden  
  zástupce výkonného výboru OSH, 
- na jednání výročních valných hromad okrsků doporučujeme mimo jiné  
  projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání  
  ve SDH.  
 
III. Shromáždění delegátů sborů. 

Shromáždění delegátů sborů musí být ukončena nejpozději do 31. března 2015. 

- doporučený program shromáždění delegátů sboru: 

- zpráva o činnosti OSH za funkční období 2010 až 2015 
- zaměření činnosti OSH pro období let 2015 až 2020 
- zpráva o hospodaření OSH za období let 2010 až 2015, včetně   
  stanoviska OKRR výsledkům hospodaření OSH 
- volby starosty OSH, náměstků starosty OSH a členů výkonného výboru  
  OSH, dále volba předsedy OKRR a členů OKRR. Volba zástupců OSH do   
  výkonného výboru KSH 
- volba delegátů na V. sjezd SH ČMS. 
- projednání případných návrhů OSH na funkcionáře ústředních orgánů  
   SH ČMS 

Klíč pro volbu delegátů na V. sjezd SH ČMS určilo shromáždění starostů OSH 
dne 25. dubna 2014 takto: jeden delegát na 1 200 členů se zaokrouhlením do 
1 200 směrem dolů a od 1 201 směrem nahoru. Jako výchozí se použije stav 
členské základny OSH k 31. prosinci 2014 

 
 IV. Shromáždění delegátů OSH 

  
Shromáždění delegátů (čl. 57 Stanov)  OSH se uskuteční nejpozději do 30. 
dubna 2015. 



- klíč pro zastoupení jednotlivých OSH v kraji na shromáždění delegátů 
OSH určuje svolavatel, to je shromáždění představitelů OSH (čl. 58 
Stanov) doporučený program shromáždění delegátů (představitelů) OSH: 
 
- zpráva o činnosti KSH za funkční období 2010 až 2015 
- zaměření činnosti KSH pro období let 2015 až 2020 
- zpráva o hospodaření KSH za období let 2010 až 2015, včetně  
  stanoviska KKRR k výsledkům hospodaření KSH 
- volby starosty KSH, náměstků starosty KSH a členů výkonného výboru   
  KSH, dále volba předsedy KKRR a členů KKRR 
- uskutečňuje (provádí) podle návrhů OSH nominační volbu člena            
   výkonného výboru SH ČMS a ÚKRR (čl. 57, odst. /5/, písm. b, Stanov)  

V. Zabezpečení dalších úkolů v souvislosti s konáním předsjezdových jednání 
rozhodovacích orgánů sboru, OSH, KSH a SH ČMS: 

-  OOR v termínech určených VV OSH a KOR v termínech určených VV   
   KSH předloží těmto vyhodnocení činnosti svých úseků při realizaci    
   „Programu činnosti SH ČMS do roku 2015“  
-  ÚOR předloží nejpozději do 15. září 2014 návrhy a náměty za své   
   odborné úseky jako podklad pro zpracování materiálu „Program    
   činnosti SH ČMS do roku 2020“. 
 

Výkonný výbor SH ČMS na svém jednání dne 17. října 2014 projedná a následně 
předloží k projednání SS OSH: 

a) návrh tezí „Programu činnosti SH ČMS pro období let 2015 až 2020“ 
potřebu  jednání  výročních valných hromad SDH a okrsků a jednání 
shromáždění delegátů OSH a (představitelů) KSH . 

b) organizační, obsahové a materiálně technické zabezpečení konání V.  
sjezdu SH ČMS. 


