
                  Schváleno SS OSH 25. 4. 2014                                                                
 
Příprava V. sjezdu  SH ČMS 
 

- projednání Harmonogramu přípravy a konání V. sjezdu SH ČMS (dále jen 
Harmonogramu) ve vedení SH ČMS dne 7. 1. 2014 

- projednání Harmonogramu v ÚORVOČ dne 19. 2. 2014 
- pojednání Harmonogramu ve výkonném výboru SH ČMS dne 20. 3.  a  24. 4. 2014 
- svolání V. sjezdu SH ČMS na shromáždění starostů OSH dne 25. 4. 2014 

       
 Harmonogram přípravy a konání  V.  sjezdu  SH ČMS. 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
      1)  V. sjezd SH ČMS se svolává v souladu s čl. 35 až 40 Stanov po uplynutí  
           pětiletého funkčního období 
 

2) V. sjezd SH ČMS se bude konat ve dnech  4. – 5. července 2015 v Pardubicích 
 
3) konání V.  sjezdu budou předcházet tato jednání orgánů SH ČMS : 

            - výroční valné hromady SDH se uskuteční do 31. ledna 2015 
      - výroční valné hromady okrsků SH ČMS se uskuteční do 28. února 2015 
      - shromáždění delegátů sborů se uskuteční do 31. března 2015 
      - shromáždění představitelů OSH se uskuteční do 30. dubna 2015 
      - shromáždění starostů OSH se uskuteční do 31. května 2015 
 
4) a) klíč pro volbu delegátů sjezdu, kteří budou zvoleni na shromážděních delegátů 

sborů v okresech je určen takto :  
      jeden delegát na 1200 členů se zaokrouhlením do 1 200 směrem dolů a od 1 201  
      směrem nahoru. Jako výchozí se použije stav členské základny k 31. 12. 2014. 
 

b) klíč pro volbu delegátů na shromáždění delegátů, kteří budou zvoleni na výročních 
valných hromadách sborů určuje svolavatel to je shromáždění představitelů sborů. 
Doporučuje zvolit klíč tak, aby každý SDH byl zastoupen nejméně jedním delegátem. 
 
c) klíč pro zastoupení OSH na Shromáždění představitelů OSH určuje ve smyslu čl. 57 
Stanov, odst. 2/ výkonný výbor KSH 

 
5) Program sjezdu bude navržen tak, aby jednání dne 4. 7. 2015 bylo zahájeno v 09.00 

hodin a ukončeno ten samý den po projednání všech schválených bodů programu 
jednání sjezdu. 

 
6)  Program jednání sjezdu bude ve smyslu čl. 35 Stanov obsahovat : 
     -    zahájení sjezdu a volbu pracovních komisí 
     -    přednesení zprávy o činnosti a hospodaření SH ČMS za období let 2010 - 2015 
     -    přednesení zprávy o činnosti ÚKRR 
     -    vystoupení hostů V. sjezdu SH ČMS 
     -    volby představitelů SH ČMS, členů výkonného výboru, předsedy a členů ÚKRR 
     -    projednání a schválení programu SH ČMS do roku 2020 
     -    projednání a schválení Stanov s úpravami dle nového Občanského zákoníku 
     -    projednání a schválení usnesení sjezdu 
 



     V souvislosti s projednáním návrhu programu V. sjezdu a vzhledem k účinnosti  
     nového Občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se VV SH ČMS 19. 3. 2014  usnesl  
     upravit  stávající Stanovy do kterých se implementuje nový Občanský zákoník a  
     udělají se menší úpravy některých článků vyplývajících s diskuse ke Stanovám.  
     Upravené   stanovy se projednají a schválí na SS OSH 18. 10. 2014.       
 
6) Organizační a obsahovou přípravu V. sjezdu SH ČMS zabezpečí organizační komise 

jako dočasný pomocný orgán výkonného výboru, jejíž působnost začíná dnem 
ustavení a končí dnem schválení sjezdových materiálů shromážděním starostů OSH. 
Komise připraví k projednání ve výkonném výboru SH ČMS příslušné písemné 
materiály, které budou po schválení realizovány, případně předávány OSH k diskusi či 
vyjádření. 
 
Hlavní úkoly organizační komise : 
 
a) připravit návrh definitivního programu sjezdu 
b) připravit návrh finančních a materiálních nákladů na přípravu a konání sjezdu 
c) připravit materiály do předsjezdové diskuse k projednání na shromáždění starostů 

OSH 18. 10. 2014 
d) připravit faktografické materiály pro jednání (odborných konferencí) a sjezdu 
e) připravit návrh na složení sjezdových pracovních komisí a podklady pro jejich 

práci (jednací řád a volební řád sjezdu a další) 
f) připravit výběr kandidátů na volené funkce ve vedení SH ČMS, ve výkonném 

výboru a v ÚKRR 
g) připravit písemné materiály pro provedení a vyhlášení výsledků voleb 
 

7) Organizační komise bude tvořena členy výkonného výboru SH ČMS a členy   
ÚORVOČ. 
 
Do vedení organizační komise jsou určeni : 
 
-  Ing. Karel Richter starosta SH ČMS 

      -  Lubomír Janeba 1. náměstek starosty SH ČMS   
      -  Alois Pazdera – člen VV SH ČMS 
      -  Josef  Bidmon – člen VV SH CMS 
      -  Marie Stará – starostka OSH Pardubice 

-  Ing. Jan Aulický ředitel Kanceláře sdružení 
            -  Ing. Ivan Jirota poradce starosty SH ČMS 
             


