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Materiál schválený
Shromážděním starostů OSH
dne 13. dubna 2019

OBSAH: HARMONOGRAM PŘIPRAVY A KONÁNÍ VI. SJEZDU SH ČMS

Usnesení Shromáždění starostů OSH:
a) po rozpravě k tomuto bodu a po projednání jeho
doplňků SCHVALUJE Harmonogram přípravy a
konání VI. sjezdu SH ČMS
b) svolává VI. sjezd SH ČMS na den 11. července 2020
do Brna

Příprava jednání VI. sjezdu SH ČMS (projednání v orgánech SH ČMS)
1) Projednání Harmonogramu v ÚOR vnitroorganizační dne 6. února 2019
2) Projednání Harmonogramu přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS (dále jen
Harmonogramu) ve vedení SH ČMS dne 12. února 2019
3) Projednání Harmonogramu ve VV SH ČMS dne 21. března a 12. dubna
2019
4) Svolání VI. sjezdu SH ČMS na Shromáždění starostů OSH dne 13. dubna
2019
Harmonogram přípravy a konání VI. sjezdu SH ČMS
1) VI. sjezd SH ČMS se svolává v souladu čl. 33, odst. /1/ a čl. 32, odst. /1/,
Stanov SH ČMS, (dále jen Stanovy)
2) VI. sjezd SH ČMS se bude konat dne 11. července 2020. VI. sjezd SH ČMS
se bude konat v sále Rotundy areálu Veletrhy Brno.
3) Konání VI. sjezdu SH ČMS budou v souladu se Stanovami předcházet tato
jednání orgánů SH ČMS:
- Valné hromady sborů se uskuteční do 31. ledna 2020.
- Valné hromady okrsků SH ČMS se uskuteční do 29. února 2020.
- Jednání shromáždění delegátů sborů se uskuteční do 31. března 2020.
- Jednání shromáždění delegátů OSH se uskuteční do 30. dubna 2020.
- Jednání shromáždění starostů OSH se uskuteční do 31. května 2020.
4) 4.1 klíč pro volbu delegátů sjezdu (čl. 31, odst. /2/ Stanov), kteří budou
zvoleni na shromáždění delegátů sborů (čl. 63, odst. /5/, písm. b)
Stanov) je určen jedním delegátem na počet 1 200 členů se
zaokrouhlováním do 1 200 směrem dolů a od 1 201 směrem nahoru.
Jako výchozí údaj se použije stav členské základny k 31. prosinci 2019.
OSH nahlásí určené údaje o delegátech a náhradnících VI. sjezdu SH
Kanceláři sdružení do 31. května 2020.
4.2 klíč pro volbu delegátů shromáždění delegátů sborů, kteří budou
zvolení na valných hromadách sborů, určuje svolavatel, to je
shromáždění představitelů sborů (čl. 63, odst. /2/, Stanov).
Doporučuje se, zvolit klíč tak, aby na jednání byl každý sbor zastoupen
nejméně jedním členem.
4.3 klíč pro zastoupení OSH na Shromáždění delegátů OSH určuje
svolavatel, to je shromáždění představitelů OSH (čl. 53, odst. /2/
Stanov)

5) Program VI. sjezdu bude navržen tak, aby jednání sjezdu bylo zahájeno
11. července v 09.00 hodin a ukončeno ten samý den po projednání
všech bodů schváleného programu jednání VI. sjezdu SH ČMS.
Příjezd delegátů se předpokládá dne 10. července večer a jejich odjezd
z místa jednání dne 12. července dopoledne.
6) Navržený program jednání VI. sjezdu bude v souladu s čl. 31, odst. /3/ a
/4/ Stanov a bude obsahovat tyto jednací body:
- Zahájení VI. sjezdu a volba pracovních komisí sjezdu.
- Zpráva o činnosti a hospodaření SH ČMS za období let 2015 až 2020.
- Zpráva o činnosti ÚKRR za období let 2015 až 2020.
- Vystoupení hostů VI. sjezdu SH ČMS.
- Volby starosty, náměstků starosty, členů výkonného výboru SH ČMS a
volby předsedy a členů ÚKRR.
- Změna Stanov SH ČMS.
- Diskuze delegátů sjezdu.
- Projednání a schválení Programu činnosti SH ČMS do roku 2025.
- Projednání a schválení usnesení VI. sjezdu SH ČMS.
- Závěr jednání VI. sjezdu SH ČMS.
7) Organizační a obsahovou přípravu VI. sjezdu SH ČMS zabezpečí
organizační výbor jako dočasný pomocný orgán výkonného výboru SH
ČMS. Organizační výbor zahájí svoji činnost dnem schválení tohoto
materiálu SS OSH (13. dubna 2019) a končí svoji činnost dnem schválení
sjezdových materiálů shromážděním starostů OSH v květnu 2020. Výbor
připraví pro jednání VV SH ČMS příslušné písemné materiály, které
budou po schválení realizovány, případně předávány KSH a OSH k diskuzi
či vyjádření.
Mezi hlavní úkoly organizační výboru patří:
a) Příprava návrhu definitivního programu jednání.
b) Příprava návrhu finančních a materiálních nákladů na přípravu a
konání sjezdu.
c) Připravit materiály do předsjezdové diskuze k projednání na SS OSH
19. října 2019.
d) Připravit faktografické materiály z činnosti SH ČMS za období let 2015
až 2019 (termín 10. března 2020).
e) Připravit návrhy na složení sjezdových pracovních komisí a zajistit
podklady pro jejich činnost (mandátová, volební a návrhová).

f) Zpracovat podklady kandidátů na funkce v orgánech SH ČMS dle
pravidel schválených SS OSH (starosta, náměstkové starosty,
předseda ÚKRR, členové VV SH ČMS a ÚKRR).
g) Zpracovat potřebné materiály pro provedení a vyhlášení výsledků
voleb.
8) Organizační výbor bude tvořen členy VV SH ČMS a členy ÚOR
vnitroorganizační
9) Vedení organizačního výboru tvoří:
- Jan Slámečka, starosta SH ČMS
- Lubomír Janeba, I. náměstek starosty SH ČMS
- Alois Pazdera, člen VV SH ČMS
- Zdena Jandová, starostka KSH JMK a starostka OSH Brno město
- Josef Bidmon, starosta KSH Pardubického kraje
- Jan Aulický, ředitel Kanceláře SH ČMS
- Ivan Jirota, poradce starosty SH ČMS
- Michal Sojka, ekonom SH ČMS
- Tereza Vosyková (Tereza Švejdová) pracovnice Kanceláře SH ČMS

