
U S N E S E N Í 

z výjezdního jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaném dne 15. března 2012 na hasičské stanici HZS Pk v Plasích 

 

Přítomní členové VV : dle prezenční listiny 

Omluvení členové VV : Josef Fila, František Hanus 

Nepřítomní členové VV : Josef Sak 

Hosté : dle prezenční listiny 

 

Jednání zahájila starostka OSH PS p. Foldová. Přivítala přítomné, zvláště pak milé hosty – 

starostu a tajemníka Města Plasy, ředitele ÚO HZS Pk Ing. Musila, velitele stanice HZS Pk 

v Plasích   Ing. Livinku a Zasloužilé hasiče.  

Vedením jednání byl pověřen Bc. Robert Kučera. 

V úvodu celého jednání bylo provedeno slavnostní předání zrestaurovaného praporu SDH 

Plasy představiteli Města Plasy do rukou starosty SDH Plasy p. Hezkého. Čestná stráž, kterou 

tvořili členové SDH Kralovice pak prapor odnesla na místo uložení.  

Starostka OSH PS p. Foldová a náměstek p. Štefl předali na prapor Čestnou stuhu OSH      

Plzeň – sever. 

Jednání se po slavnostním aktu řídilo stanoveným programem. 

 

VV bere na vědomí : 

- předání zrestaurovaného praporu SDH Plasy 

- splnění usnesení z posledního jednání VV 

- závěrečné hodnocení výročních valných hromad SDH a okrsků, přednesených 

jednotlivými členy VV 

- stav v odvodu členských příspěvků na rok 2012, zaplaceno má 129 SDH, tj. 98,5%, 

doposud neuhradily sbory Přehýšov a Kočín 

- zprávy jednotlivých vedoucích odborných rad 

- zprávu OKRR, přednesenou předsedou rady Ing. Červenkou – příloha zápisu 

- ukončení činnosti v kanceláři OSH v Kralovicích k 31. 3. 2012 a její přestěhování          

na stanici HZS Pk v Plasích, úředním dnem zůstává pondělí, od 8,00 do 15,30 hodin 

- termín propagační výstavy ke 130. výročí SDH Plasy : 7. – 12. 5. 2012 na stanici HZS Pk 

v Plasích, denně od 8,00 do 16,00 hodin 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatelku usnesení p. Foldovou 

- ověřovatele usnesení p. Severu a p. Valentu 

- výsledek hospodaření OSH PS za rok 2011 a daňové přiznání za rok 2011 

- celkový Sumář za rok 2011 ( Hlášení o činnosti ) 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Blatnice a okrsku Plasy 



- delegování p. Foldové, p. Štefla, p. Kučery, p. Frány, p. Severy a p. Plaščiaka               

na Shromáždění představitelů OSH, které se uskuteční 27. 3. 2012 od 16,00 hodin       

v Nýřanech 

- uzavření kanceláře OSH na dny 30. 3. a 13. 4. 2012 z důvodu konání školení 

hospodářů OSH a Sněmu starostů OSH v Přibyslavi 

 

VV ukládá : 

- těm členům VV, kteří nedodali fotografii pro vystavení průkazu člena VV, aby tak 

neprodleně učinili, nejpozději do 19. 4. 2012  

- vedení OSH vyhodnotit připomínky předsedy OKRR ohledně pořizování digitálních 

záznamů z jednání VV 

- p. Jaroslavu Fránovi dopracovat OZ Memoriálu Vendulky Fránové a předložit jej ke 

schválení do 19. 4. 2012   

- p. Foldové oznámit elektronickou poštou všem starostům okrsků změnu kanceláře 

OSH – termín do 30. 3. 2012  

- ORV pokusit se ve spolupráci s HZS Pk přesunout termín ZOP a COP pro JPO 5 

z termínu 7. – 8. 4. na 14. – 15. 4. 2012  

 

 

 

zapsala : Alena Foldová 

 

ověřovatelé :  

Petr Severa 

 

 

Karel Valenta 


