
Jednací řád 

Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů OSH Kolín dne 30. 8. 2020 

 

Posláním shromáždění delegátů SDH je zhodnotit dosažené výsledky Okresního sdružení 

v uplynulém volebním období. Zvolit starostu, náměstky, členy výkonného výboru OSH, 

předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady. Dále pak odsouhlasit činnost Okresního 

sdružení na další volební období. Dalším cílem tohoto shromáždění delegátů SDH je 

navrhnout členy Okresního sdružení do vyšších orgánů SH ČMS.  

 

1. Jednání shromáždění delegátů SDH řídí pracovní předsednictvo, zvolené v úvodu 

shromáždění. Zahájení jednání je v 10.00 hodin.  

2. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu absolutní většina zvolených delegátů SDH, za 

jednu hodinu poté se koná shromáždění delegátů za předpokladu přítomnosti 

nejméně jedné třetiny zvolených delegátů.  

3. Právo zúčastnit se shromáždění mají pouze delegáti zvolení za SDH na valných 

hromadách sborů, členové VV, OKRR, členové okresních odborných rad, dále pak 

nominovaní kandidáti a pozvání hosté. Právo zúčastnit se shromáždění s právem 

hlasovat mají pouze delegáti SDH.  

4. Všichni delegáti jsou povinni zúčastnit se celého jednání. Sledují průběh jednání a 

získané poznatky přenesou do svých SDH. V případě nutného odchodu je třeba 

vyžádat si souhlas pracovního předsednictva.  

5. Hlasovací právo mají všichni delegáti SDH, které zastupují. Každý delegát má jeden 

hlas. Hlasování se provádí zvednutím ruky s hlasovacím lístkem.  

6. Do diskuze se má právo přihlásit každý delegát i hosté u řídícího jednání. Doba 

diskusního příspěvku je povolena 5 minut. K delšímu diskusnímu příspěvku je třeba 

souhlasu pracovního předsednictva. Diskutující může být usměrněn řídícím jednání 

nehovoří-li k dané problematice a může mu být odebráno slovo, hovoří-li způsobem, 

který je na újmu vážnosti jednání. Pořadí diskutujících určuje řídící jednání.  

7. Návrhy a připomínky k navrhovanému usnesení přijímá písemně návrhová komise do 

12.00 hodin.  

8. O průběhu volby starosty, náměstků starosty, členů výkonného výboru OSH, 

předsedy a členů OKRR rozhodne shromáždění delegátů. Na základě tohoto 

rozhodnutí proběhne výše uvedená volba buď tajným hlasováním či aklamací. 

9. Předpokládané ukončení shromáždění delegátů SDH je ve 13.00 hodin.  

 

 

Děkujeme Vám předem, že svým vystupováním přispějete ke zdárnému průběhu 

shromáždění delegátů SDH v rámci OSH Kolín  


