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Váš dopis/ze dne  Naše značka   Vyřizuje                           V Plzni dne 

    VVO/OS-2020-04         Vladimír Vozka                       20. prosince 2020 
 

Věc: Konání valných hromad SDH  
 
     Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
             v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a důsledku usnesení Vlády ČR s opatřením 
MZ ČR se pravděpodobně nebudou konat vnitřní akce s vyšším počtem osob do konce roku 2020 a 
následných měsících. Lze tedy předpokládat, že se naše valné hromady neuskuteční v plánovaných 
termínech a období 1.12.2020 – 31.1.2021.  Zatím není jisté, zda v měsíci lednu dojde k určitému 
rozvolnění, které by umožnilo jednání našich orgánů. Poslední akcí bylo VI. Shromáždění delegátů 
SDH, následně již neproběhlo Shromáždění delegátů OSH a VI. Sjezd SH ČMS. 
 
V případě možnosti prezenční formy či online doporučujeme následující program:  
 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti a hospodaření sboru za rok 2020  
4. Zpráva revizora sboru za rok 2020 
5. Projednání plánu činnosti a rozpočtu sboru na rok 2021 
6. Informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020 
7. Projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021 
8. Diskuse 
9. Usnesení 
10. Závěr 
 
 
Dále doporučujeme vždy předem kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Plzni pro sdělení 
přesných pokynů. 
 
 

Všem starostkám a starostům sborů dobrovolných 
hasičů okresu Plzeň – jih 
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V případě, že se valné hromady vůbec neuskuteční, jsou i nadále v platnosti následující povinnosti: 
 
1. Hlášení o činnosti sboru 
Zaslat pomocí programu Centrální evidence nejpozději do 31. 1. 2021 
 
2. Členské příspěvky 
Příspěvky je možno předat osobně nebo zaslat na účet OSH 227052067/0300 nejpozději do  
31. 1. 2021. Variabilní symbol při převodu z účtu na účet je registrační šestimístné číslo sboru, 
začínající 324… Před odesláním příspěvků doporučujeme překontrolovat stav členské základny. 
 
3. Registrační list kolektivu MH a dorostu 
Předat na kancelář OSH nebo zaslat elektronicky do 31. 1. 2021. 
 
4. Registrační list sportovního oddílu SDH pro rok 2021 
Předat na kancelář OSH nebo zaslat elektronicky do 31. 1. 2021. 
 
5. Přehled o majetku a závazcích za rok 2020 
Tento dokument odevzdávejte na kancelář OSH vždy v originále s podpisem starosty SDH. 
Termín pro odevzdání je 30. 4. 2021. 
 
 
  
 
 
Výkonný výbor OSH děkuje celé členské základně za odvedenou práci v roce 2020. Do roku 2021 
přejeme hodně zdaru, mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
S přáním pevného zdraví 

                    Vladimír Vozka v. r. 
                                           starosta OSH Plzeň – jih  
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