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Informace k volbám.
OSH Vsetín podává informace a doporučení sborům a okrskům k přípravám a konání voleb na funkční
období 2020 – 2025.
1.
a) Sbor i okrsek si volí své představitele na základě výběru vhodných kandidátů.
b) Složení a počet členů výboru si určuje sbor nebo okrsek dle svého rozhodnutí.
c) Valná hromada, na které se provádí volba, musí být usnášení schopná.
d) Volit může řádný člen starší 18 - ti let. Proto je důležité mít připraveny seznamy členů
odděleně (mladší do18 - ti let a starší 18- ti let).
e) Starosta je statutárním orgánem spolku.
f) Z jednání Valné hromady musí být pořízen zápis a usnesení.
g) Návrhová komise musí Usnesení podepsat a je doporučeno body v Usnesení číslovat.
h) Počet hlasování o jednotlivých bodech programu být uveden v zápise (kolik bylo pro,
proti a kolik se zdrželo).
2.

a) Samotná volba může být tajná (na hlasovacím lístku, kde jsou uvedeni kandidáti),
nebo aklamací (veřejné zvednutím ruky).
b) Z výsledku voleb je nutné pořídit a vyplnit několik dokumentů, které jsou přílohami.

Přílohy.
Č. 1) Příloha k registračnímu listu – vyplní se všechny kolonky. Pokud nebude sbor volit
všechny uvedené funkcionáře, vyplní jen volené. Vyplní se 3x originál. Sbor si nechá
jedno vyhotovení a dvě vyhotovení odevzdá na OSH Vsetín.
Č. 2) Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku – společně s Prohlášení statutárního zástupce.
Dokument po vyplnění musí být ověřen na matrice.
Č. 3) Výpis z usnesení valné hromady sboru – po vyplnění podepíše návrhová komise. (čitelně)
Č. 4) Čestné prohlášení – vyplní starosta zvolený na valné hromadě.
Č. 5) Návrh na funkcionáře SH ČMS – Okresního sdružení hasičů Vsetín
Č. 6) Návrh na funkcionáře SH ČMS – Okrsku č.
Č. 7) Návrh na funkcionáře SH ČMS, KSH, OKRSKU, ODBORNÝCH RAD, KON.ORGÁNŮ

Na stránkách jsou vyvěšeny i dokumenty pro volby na úrovni OSH Vsetín (Volební řád OSH Vsetín), kde
lze zjistit, do jaké funkce může sbor navrhovat kandidáty, a také jsou uvedeny tiskopisy k navrženým
kandidátům, které lze vyplnit na PC.
Všechny dokumenty lze stáhnout a vyplnit na PC. Pokud budou vyplňovány ručně, je potřeba dbát,
aby byly čitelné.
Přílohy jsou označeny dle popisu.
Dokumenty se odevzdávají v co nejkratší době po uskutečnění Valné hromady na OSH Vsetín.

