
 
 

Valné hromady (Výroční valné hromady) SDH 2021 
VH SDH provést v termínu do 31. 1. 2022.  
Pokud nebude možné shromažďování v potřebném počtu, projedná níže uvedené body a zpracuje 
materiály výbor SDH nebo vedení (starosta, náměstci, velitel). 

 
1. Na VH projednat činnost SDH 

- zprávu o činnosti SDH, plnění plánu práce za rok 2020,2021 
- zprávu o hospodaření SDH, plnění rozpočtu za rok 2020,2021 
- zprávu revizora 
- plán práce na rok 2022 
- rozpočet na rok 2022 
- zvolit delegáty SDH na VH okrsku (VV OSH doporučuje 2 delegáty za každý SDH) 
- VH okrsku bude svolána v souladu s epidemiologickými opatřeními 
- využít VH k ocenění členů za jejich činnost 
- vybrat členské příspěvky od členů 
- projednat a schválit hlášení o činnosti SDH za rok 2021 
- informovat VH o činnosti KSH a SH ČMS, provedou delegáti okrsku (členové vyšších orgánů přítomní 

na VH)  
- SDH upraví program VH podle vlastních potřeb a zvyklostí s tím, že zachová všechny zásadní body, 

které jsou výše uvedeny. 
2. Hlášení o činnost odevzdat v termínu do 31. 1. 2022 

- na hlášení vyplnit všechny údaje 
- na hlášení zaznamenat odhlášky členů 
- na hlášení zaznamenat převody členů, které budou provedeny až po odevzdání přihlášky novým SDH 
- řádně vyplněné hlášení (podpisy a razítko) lze zaslat i elektronicky 
- hlášení lze vyplnit v programu Evidence SDH – o jeho vyplnění a odeslání je potřeba kancelář 

informovat emailem, aby došlo k odhlášení a převodu členů, ostatní údaje jsou automaticky 
zaznamenány 

3. Členské příspěvky 
- odvést kanceláři OSH nejlépe s hlášením o činnosti, aby mohla být provedena kontrola údajů 
- zaplatit nejpozději do 31. 1. 2022 
- výše členských příspěvků byla stanovena SD SDH 5. 9. 2020 v Jistebnici 
- odvod členských příspěvků za člena nad 18 let je 120,- Kč (narození 31. 12. 2004 a starší) 
- odvod členských příspěvků za člena od 15 let do 17 let je 60,- Kč (narození 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007) 
- odvod členských příspěvků za členy od 3 let do 15 let není stanoven (narození 1. 1. 2008 a mladší) 

Forma úhrady členských příspěvků: 
- Hotovost – doporučujeme domluvit si schůzku v kanceláři na telefonu 724 268 038 
- Bankovním převodem – číslo účtu OSH 263623322/0300 

U platby je nutné uvést variabilní symbol = registrační číslo SDH 317XXX. Registrační číslo je uvedeno 
v evidenci SDH, na vyžádání budou veškeré údaje pro platbu, tj. členská základna, číslo účtu i 
variabilní symbol poskytnuty kanceláří 

4. Přehled o majetku a závazcích 
- vyplňuje se za rok 2021 
- převážně se vyplňuje řádek 04 a 05, stav na pokladně a účtu k 1. 1. 2021 a stav k poslednímu dni 

účetního období, tj. k 31. 12. 2021 
- stačí zaslat elektronicky do 30. 3. 2022 

5. Registrační list sportovního oddílu SDH 
- vyplňuje se na rok 2022, zpracovává vedoucí oddílu – starosta či velitel SDH 
- odevzdat do 31. 1. 2022 


