
U S N E S E N Í 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, společné se starosty okrsků, 

 dne 28. června 2012 v KD v Křelovicích 

 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : p. Honzík, p. Sak, Ing. Musil 

Nepřítomni : p. Petr Frána 

Jednání zahájila starostka OSH p. Foldová, přivítala přítomné a zástupcům SDH Křelovice 

poděkovala za možnost uskutečnit jednání právě v Křelovicích a rovněž poděkovala za 

vzornou přípravu jednací místnosti. Po té předala řízení jednání náměstkovi p. Kučerovi. 

 

VV bere na vědomí : 

- kontrolu usnesení z minulého jednání  

- zprávu ORM, přednesenou p. Jaroslavem Fránou 

- zprávu ORV, přednesenou p. Kamilem Hanusem 

- zprávu ORP, přednesenou p. Petrem Severou 

- zprávu OR CO a OO, přednesenou p. Miroslavem Plaščiakem 

- zprávu ORH, přednesenou p. Milanem Šteflem 

- zprávu OKRR, přednesenou předsedou rady p. Ing. Červenkou 

- výsledky hospodaření OSH PS za období leden – duben 2012, v písemné podobě 

obdrželi všichni členové výkonného výboru 

- informace o činnosti jednotlivých okrsků, přednesených starosty okrsků nebo jejich 

zástupců 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatele jednání p. Eksteina a ověřovatele p. K. Hanuse a Ing. F. Lüftnera 

- plán práce VV na období září – prosinec 2012 

- termín a místo Shromáždění představitelů SDH – sobota 17. 11. 2012, Pňovany 

- termín a místo III. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů – 6. 10. 2012, Pláně 

- termín a místo zahajovacího závodu 41. ročníku hry Plamen – 13. 10. 2012, Tlučná 

- příspěvek pro kolektivy, které se zúčastní MČR hry Plamen a dorostu ve výši 3 tis. Kč 

 

VV ukládá : 

- starostce OSH p. Foldové zveřejnit na webových stránkách plán práce VV  

- starostce OSH p. Foldové pozvat Zasloužilé hasiče našeho okresu na jednání,               

6. 9. 2012 od 14ti hodin 

 

zapsal : Luděk Ekstein      ověřovatelé : 

        Kamil Hanus 

 

        Ing. František Lüftner 


