
Výroční valné hromady SDH a okrsků 

 

VVH SDH 

 

VVH SDH provést v termínu 1.listopadu 2013-31.prosince 2013 

VVH SDH projedná zejména tyto body 

-zprávu o činnosti SDH, plnění plánu práce za rok 2013, činnost v roce 2013 

-zprávu o hospodaření SDH, plnění rozpočtu za rok 2013 

-revizní zprávu 

-plán práce na rok 2014 

-rozpočet na rok 2014 

-zvolit delegáta(delegáty) na VVH okrsku , aby každý SDH byl zastoupen stejným počtem delegátů 

-využít VVH k ocenění členů za jejich činnost 

-vybrat členské příspěvky od členů 

-projednat a schválit hlášení o činnosti SDH za rok 2013 

-v případě potřeby provést doplňovací volby výboru SDH 

-informovat VVH o činnosti KSH a SH ČMS, provedou delegáti okrsku(členové vyšších orgánů přítomní       

na VVH) 

-rok 2014 bude pro SDH rokem volebním,kdy bude vyhodnoceno celé funkční  

  období, je třeba vyhodnotit k tomuto období vlastní činnost a činnost všech orgánů 

 

SDH upraví program VVH podle vlastních potřeb a zvyklostí s tím, že zachová  

všechny zásadní body, které jsou výše uvedeny. 

 

1) Hlášení o činnost odevzdat v termínu do 31.ledna 2014 

-na hlášení vyplnit všechny údaje 

-na hlášení zaznamenat odhlášky členů 

-na hlášení zaznamenat převody členů, které budou provedeny až po křížové kontrole   přihlášení a 

převedení 

-hlášení za OSH musí být zpracováno do 28.února 2014 

-zasílání hlášení v elektronické podobě je třeba konzultovat s kanceláří OSH 

 

2)Členské příspěvky odvést kanceláři OSH nejlépe s hlášením o činnosti, aby mohla být 

provedena kontrola údajů,nejpozději do 15.února 2014 

-odvod členských příspěvků je za člena nad 18 let(které dosáhne 1.1.2014-31.12.2014) 80.-Kč 

-odvod členských příspěvků za člena od 15 let do 18 let je 60.-Kč 

-odvod členských příspěvků za členy od 3 let do 15 let zařazených do hry  

Plamen a registrovaných jako MH není stanoven 

 

 

 



 

VVH okrsků 
 

 

Okrsek tvoří podle Stanov SH ČMS 

 

-výbor okrsku(starosta,náměstci, velitel, členové výboru, KRK) 

-aktivisté okrsku( zástupci SDH z jednotlivých sborů okrsku) 

 

-VVH okrsku je vytvořena 

a)výborem okrsku 

b)aktivisty okrsku 

c)delegáty SDH , kteří jsou zvoleni na VVH SDH 

 

VVH provést v termínu od  1.1.2014 do 15.2.2014 

VVH okrsku projedná zejména tyto body. 

 

1)-činnost SDH zastoupených v okrsku 

2)-činnost okrsku za rok 2013,plnění plánu činnosti okrsku 

3)-plán činnosti okrsku na rok 2014 

4)-revizní zprávu 

5)-informace o činnosti vyšších orgánů, provede člen VV OSH zvolený za okrsek, starosta okrsku, člen 

vyšších orgánů 

6)-provede volbu zástupce na SP(Shromáždění představitelů SDH), podle klíče 1  

okrsek=1 představitel, pokud nebude zvolen je zastupitelem za okrsek, starosta okrsku 

7)-okrsek využije VVH k případnému ocenění funkcionářů okrsku za jejich činnost 

8)-člen VV za okrsek odevzdá zprávu o VVH nejdéle na SP, které proběhne začátkem března 2014 


