DOPORUČENÍ
k postupu při přípravách řádných valných hromad SDH a okrsků a informace
z kanceláře OSH Plzeň - sever
V důsledku Usnesení Vlády ČR a opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se pravděpodobně
do konce roku 2020 nebudou konat vnitřní akce pro více osob, z tohoto vyplývá, že ani naše
každoroční valné hromady nelze konat.
Tato výroční jednání lze však předem připravovat, a to za dodržení právě platných opatření,
tzn. především elektronicky nebo formou video konferencí.
Zabezpečení VH SDH a okrsků, schválené Shromážděním starostů OSH máte uvedeno níže.
Bohužel, VI. sjezd SH ČMS se v letošním roce nejspíš konat nebude, proto je tato pasáž
přeškrtnuta.

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH
ČMS (2020/2021)
I. Valné hromady sborů
- valné hromady sborů musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2021
- organizační zajištění valných hromad sborů včetně delegování zástupců OSH, případně
vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných
výborů OSH
- výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2020“ byla
odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti
OSH za rok 2020“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2021.
Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo jiné:
a) projednat zprávu o činnosti sboru za rok 2020
b) projednat zaměření činnosti sboru na rok 2021
c) informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání
d) podat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020
d) projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021, do jehož působnosti sbor patří a tyto
zapracovat do podmínek činnosti sboru v místě konání valné hromady
II. Valné hromady okrsků
- valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2021
- výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech
valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat
stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve sboru (viz. bod. I.), s
řešením problematiky daného okrsku
- na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS a
přijatých závěrech z tohoto jednání
Dodržení uvedených termínů bude pochopitelně záležet na epidemické situaci v naší zemi a
na postupu při rozvolňování opatření MZ ČR.

Na kancelář OSH je v každém případě třeba do 31. 1. 2021 odevzdat:
1) Hlášení o činnosti za rok 2020 – lze zaslat poštou na kancelář OSH nebo elektronicky
na e-mail: oshps@oshps.cz
2) Registrační list kolektivu mladých hasičů a dorostu, včetně jmenného seznamu všech
mladých hasičů, případně dorostenců – lze zaslat poštou na kancelář OSH nebo
elektronicky na e-mail: oshps@oshps.cz nebo jsuchy@seznam.cz (vedoucí OR
mládeže)
3) Registrační list sportovního oddílu SDH pro rok 2021 – lze zaslat poštou na kancelář
OSH nebo elektronicky na e-mail: oshps@oshps.cz
4) V případě volby nových členů výboru jak SDH nebo okrsku zaslat poštou na kancelář
OSH 3x v originále novou Přílohu k registračnímu listu s podpisy všech členů výboru
(1x bude po potvrzení vrácena zpět danému SDH nebo okrsku)
5) V případě volby nového statutárního zástupce – starosty SDH nebo okrsku je nutné,
aby tento nově zvolený člen vyplnil 1x Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a
čestné prohlášení, kde musí být jeho podpis ověřen! Současně s tímto Souhlasem a
čestným prohlášením je nutné doložit Výpis z usnesení 1x – s podpisy členů návrhové
komise – podpisy neověřovat!!!
6) Členské příspěvky uhradit do 31. 1. 2021 – jejich výše se nemění, dospělý hasič
120,-- Kč/rok, mladý hasič do 18ti let 70,--Kč/rok. Příspěvky posílejte na účet OSH
236 675 071 / 0300, jako variabilní symbol vždy uvádějte registrační číslo SDH (příklad:
325010, nepoužívejte stará registrační čísla, která začínala 3407) a do zprávy pro
příjemce vždy dopište za kolik členů příspěvky platíte – příklad 50 D, 25 MH.
7) Přehled o majetku a závazcích za rok 2020 – tento dokument odevzdáte na kancelář
OSH vždy v originále s podpisem starosty SDH nebo okrsku, bez razítka – tento
dokument prosím neskenujte a neposílejte elektronicky!!! Termín pro odevzdání je do
30. 4. 2021!

JEDNÁNÍ OKRESNÍCH ORGÁNŮ:
Výkonný výbor:
- Od zvolení nového složení na shromáždění delegátů SDH 19. 9. 2020 ve Všerubech se
jednání bohužel neuskutečnilo z důvodu zákazu shromažďování osob ve vnitřních
prostorech pro více jak 10 osob
- 6. října 2020 se uskutečnilo jednání vedení OSH, z tohoto jednání je zveřejněn zápis na
webu OSH v odkaze výkonný výbor, dále jednání 2020
- Po rozvolnění opatření MZ ČR bude jednání buď vedení nebo VV okamžitě svoláno a
zápis z tohoto jednání bude k dispozici na webu OSH
- Vaše případné návrhy na vyznamenání, které jste zpracovali a buď doručili nebo
následně doručíte na kancelář OSH budou projednány, až to situace dovolí –
upozornění: návrhy lze zasílat pouze poštou!!! Nebo osobně doručit do poštovní
schránky OSH, umístěné v průjezdu vchodu do dvora z Kollárovy ulice.
- Pokud budete posílat návrhy nebo i jiné dokumenty kde jsou uvedeny osobní údaje
(např. přihlášky nových členů) elektronicky, musí být přiložené soubory zaheslovány a
heslo vhodnou formou oznámíte příjemci.

-

-

Veškeré záležitosti, týkající se sborů, okrsků, členství, členů nebo návrhy na
vyznamenání, vyřizuje starostka p. Foldová – prosím o respektování tohoto
oznámení!!!
Schválená vyznamenání – ze září a října 2020 Vám budou doručena do začátku měsíce
prosince
V případě Vašich připomínek nebo dotazů se buď telefonicky nebo emailem obracejte
na mou osobu nebo náměstky, p. Melichara a p. Česánka – kontakty jsou k dispozici na
webu www.oshps.cz

Okresní odborné rady:
- Svou činnost a jednání zajišťují elektronickou cestou

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Doba, kterou prožíváme není jednoduchá, ale chci věřit, že situaci všichni chápete a
dodržujete nejen všechna hygienická, ale především ostatní opatření vydaná MZ ČR tak,
abychom se co nejdříve mohli společně setkávat a dál se věnovat naší dobrovolné hasičské
činnosti. I nadále je kancelář OSH uzavřena – pracujeme z domova!
Vám všem, kteří nezištně pomáháte našim spoluobčanům a ve svých obcích a městech jste
podali pomocnou ruku starostům a starostkám, bych chtěla vyjádřit velké poděkování ke
všemu, co jste vykonali a nadále vykonávat budete!
Chci věřit, že vše zvládneme – jen je třeba táhnout za jeden konec provazu!

S pozdravem a úctou
Alena F o l d o v á, v.r.
starostka OSH PS

