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Vážené starostky a starostové SDH,
Je to pouhých pár týdnů, co jsme se rozloučili s dlouholetým starostou SH ČMS Ing. Karlem Richtrem.
Vodítkem, jak postupovat dál, jsou naše stanovy, které byly schváleny Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna
2017 a které nabyly účinnosti dnem 1. září 2017.
Výkonný výbor SH ČMS rozhodl na svém zasedání dne 20. září 2018 většinou hlasů, aby byl na nejbližším jednání
Shromáždění starostů OSH zvolen nový starosta SH ČMS.
Shromáždění starostů OSH, kde proběhne volba starosty SH ČMS, se bude konat 8. prosince 2018 v Přibyslavi.

Co to znamená pro naše nejnižší články – Sbory dobrovolných hasičů?
Pokud chce SDH využít svého práva a navrhnout kandidáta na starostu SH ČMS, musí proběhnout valná hromada
SDH, kde bude kandidát odsouhlasen a jeho jméno se stručnou charakteristikou bude doručeno kanceláři OSH do 1.
listopadu 2018
VH SDH musí proběhnout do 31. října 2018.
Pokud sbory navrhnout kandidáta nechtějí, mohou si valné hromady uspořádat dle jejich plánu. Ale doporučujeme
OSH požadovat prohlášení zaslané na okresní sdružení hasičů ve znění:
Sbor dobrovolných hasičů Horní, Dolní nenavrhuje kandidáta na starostu SH ČMS.
SDH musí vyslat delegáta na Shromáždění delegátů sborů, přičemž lze využít delegáta zvoleného na valných
hromadách v roce 2014/2015.

Co to znamená pro Okresní sdružení hasičů?
Pokud chce OSH navrhnout kandidáta na starostu SH ČMS, nebo přijde návrh od některého SDH, musí proběhnout
Shromáždění delegátů sborů nejpozději do 10. listopadu 2018, kde bude kandidát projednán, nebo navržen a jeho
jméno se stručnou charakteristikou bude zasláno na KSH Středočeského kraje do 10. listopadu 2018.
13. listopadu 2018 proběhne Shromáždění delegátů OSH Středočeského kraje, kde budou návrhy na kandidáty
starosty SH ČMS zpracovány a zaslány do 18. listopadu 2018 na SH ČMS.
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