Návrhová a volební komise

1. V říjnu se uskutečnila anketa pro všechny členy sboru se záměrem o navržení
kandidátů do výboru SDH. Po ukončení ankety se nám vrátila jen necelá polovina
anketních lístků. Všichni navržení kandidáti, byť měli i jen jeden hlas, byli
osloveni, zda by byli ochotni pracovat ve výboru SDH. Ze všech navržených a
oslovených, je ochotno podílet se na vedení organizace jen 6 členů. Proto nemá
význam tisknout hlasovací lístky, roznášet je a následně volit neboť vlastně není
z koho volit.
Proto předkládám návrh na starostu sboru- Vladimír Langer
Návrh na náměstka sboru- Josef čapka
Návrh na jednatele sboru- Marcela Hajkrová
Návrh na velitele sboru- Martin Matýsek
Návrh na strojníka sboru- Jan Hajkr st.
Návrh na člena výboru- Ilona Hudečková
Pro hlasovalo 45 členů ,proti 0, zdržel se někdo 0.
2) Dále předkládám Valné hromadě ke schválení :
Návrh na hospodáře sboru- Eliška Guziková
Návrh na revizory účtů- Marek Hajkr, Josef Srovnal
Pro hlasovalo 45 členů ,proti 0, zdržel se někdo 0.

3) předkládám návrh na:
kandidáty na funkce ve vyšších orgánech - okrsku Vladimír Langer, Martin
Matýsek, Josef Čapka.
Pro hlasovalo 45 členů ,proti 0, zdržel se někdo 0.

4) Návrhová a volební komise předkládá Výroční valné hromadě ke schválení
jména dvou delegátů, kteří se mimo funkcionářů výboru zúčastní okrskové
hodnotící schůze okrsku Bohuslavice.
Navrhujeme tyto členy - Miroslav Foret, Marek Hajkr
Pro hlasovalo 45 členů , proti 0, zdržel se někdo 0.

Návrh na usnesení:
Návrhová komise předkládá přítomným členům návrh na usnesení
z Výroční valné hromady SDH v Rakové u Konice, konané dne 30. listopadu
2019
Výroční valná hromada schvaluje:
1.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu výboru o činnosti organizace za rok 2019
Zvýšení členských příspěvků a zavedení brigádních hodin

Zprávu o hospodaření za rok 2019
Zprávu revizorů účtů
Volbu členů výboru SDH
Volbu delegátů na okrskovou hodnotící schůzi okrsku Bohuslavice

Valná hromada volí:
1) starosta sboru-Vladimír Langer ml.
2) náměstek starosty–Josef Čapka
3) velitel sboru – Martin Matýsek
4)strojník sboru – Jan Hajkr st.
5) jednatele sboru – Marcela Hajkrová
6) hospodář sboru- Eliška Guziková
5) člen výboru – Ilona Hudečková
6) revizor sboru – Marek Hajkr, Josef Srovnal

7) delegáty sboru na valnou hromadu okrsku:
Marek Hajkr, Miroslav Foret

III. Valná hromada navrhuje:
Kandidáty na funkce ve vyšších orgánech - okrsku :
Vladimír Langer, Martin Matýsek, Josef Čapka

Výroční valná hromada ukládá:
Výboru organizace:
1)zabezpečit pravidelnou činnost sboru tak, aby byly splněny úkoly stanovené
dnešní valnou hromadou, obsažené v dnes schválených dokumentech,
2) uhradit OSH za členy příspěvek na činnost v dalším období ve výši 70.- Kč za
člena staršího 18 let a 50.- Kč za člena mladšího 18 let. Termín pro odvod
příspěvků na činnost OSH je do 31. 1. daného roku,
3)vyhodnotit diskusi z valné hromady (včetně připomínek) a náměty zapracovat do
plánu činnosti,
4)plně využívat k činnosti informačního zpravodaje OSH a webových stránek SH
ČMS a jeho pobočných spolků.

Všem členům organizace:
1. Trvale dbát na udržování a rozšiřování členské
základny.
2. Trvale dbát na výběr a přípravu vhodných členů pro
jejich budoucí uplatnění ve výboru organice
3. Dbát na dobrý růst členské základny a členů výboru
4. Aktivně se podílet na činnosti organizace a při
zajišťování kulturních akcí.

