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Zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků SH ČMS 2013 / 2014 
 
Jednání výročních valných hromad SDH a valných hromad okrsků vychází z ustanovení 
Stanov SH ČMS a jsou významnou událostí v činnosti těchto organizačních jednotek 
sdružení. 
 
 
1) Výroční valné hromady SDH  
 

- výroční valné hromady se uskuteční v termínu do 31. ledna 2014 
- organizační zajištění VVH, včetně delegování zástupců OSH, případně zástupců KSH a 
členů VV SH ČMS, je plně v kompetenci příslušných výkonných výborů OSH 

- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2013“ byla 
odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po valné hromadě), aby statistika 
hlášení OSH byla předána kanceláři SH ČMS do 28. února 2014  

- na jednání VVH SDH doporučujeme ze strany OSH projednat: 
 - informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2013 
 - projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti SH ČMS do roku  
         2015“ 
 - projednání návrhu změn Stanov a schválených změn Stejnokrojového předpisu a  
        Statutu vyznamenání SH ČMS 
 - organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a. s. 

 
 
2) Výroční valné hromady okrsků 
 

- výroční valné hromady okrsků se uskuteční do 28. února 2014 
- výkonný výbor OSH přijme taková opatření, aby jednání všech výročních valných 

hromad okrsků byl přítomen alespoň jeden zástupce tohoto výkonného výboru OSH 
- na jednání VVH okrsků doporučujeme ze strany OSH projednat: 

- informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2013 
 - projednání plnění úkolů stanovených „Programem činnosti SH ČMS do roku 2015“ 
 - projednání návrhu změn Stanov a schválených změn Stejnokrojového předpisu a  
              Statutu vyznamenání SH ČMS 
 - organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a. s. 
 
 
Výkonný výbor OSH má možnost v případě potřeby svolat v tomto období porady jednotlivých 
úseků odborností SH ČMS. Porady svolávají po souhlasu VV OSH jednotlivé odborné rady. 
 
 
Schváleno:   Shromážděním starostů OSH dne 19. října 2013 
 


