
VZOR!!! k sestavení Usnesení  výroční valné hromady: 

 

Návrh usnesení z výroční valné hromady SDH 

 

Usnesení výroční valné hromady SDH ……………………………. 

 

konané dne: ……………… v (místo) : …………………………………………….. 

 Výroční valná hromada SDH ………………………….. po vyslechnutí zprávy o činnosti a 

hospodaření za daný rok, zprávy revizora, plánu práce na další rok, diskusi a připomínkách přijímá 

následující usnesení: 

I. Schvaluje:    
a) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok ................. 

b) Zprávu revizora SDH 

c) Plán činnosti SDH na následující rok ................. 

d) Plán práce výboru SDH 

e) Členský příspěvek na další rok ve výši …….......Kč za člena staršího 18 let a …….. .....Kč za 

člena mladšího 18 let bude odevzdán pokladníkovi SDH  do 31.12.2017. Odvod členského 

příspěvku  ve  výši 120,- za každého člena bude odveden na OSH nejpozději do 31.1.2018 

f) Hlášení o činnosti SDH za daný rok 

g) Zástupce SDH  p. .................................. na VVH okrsku  

h) Starostu SDH na Shromáždění představitelů  SDH  

i) Uzavřenou smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH 

j) Uzavřené smlouvy s HVP a. s. atd.  

k) …………….         

 

II. Volí: ( v případě změn ve výboru SDH) 

Starostu SDH  pana  ………………………….  a výbor SDH ve složení: ……………… 

a) Navrhuje OÚ do funkce velitele SDH pana   …………………………… 

b) Revizora účtu pana  ………………………… a členy revizní rady ve složení: 

…………………................................................................................................................ 

 

 

III.   Ukládá: 

a) výboru SDH 

 

1. Zabezpečit pravidelnou činnost SDH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou 

hromadou, obsažené ve schválených dokumentech 

2. Dopracovat a uzavřít smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH 

3. Zpracovat  plán  práce  SDH  na další rok a dopracovat závěry sjezdu  SH ČMS do plánu práce 

v průběhu roku     

4. Zajistit vyznamenání a ocenění členům, kteří jsou přínosem sboru 

5. Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH 

6. Plně využívat k činnosti Informačního zpravodaje OSH  

                

b)  všem členům SDH 

1)    Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný rok 

2)    I nadále podporovat práci výboru SDH a okrsku 

3)    Získávat další občany za členy SDH 
 


