
U S N E S E N Í 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaného dne 29. 5. 2012 v kanceláři OSH, Pobřežní 17, Plzeň 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : p. Štefl, Hanus K., Plaščiak, Sak, Ing. Červenka 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Alena Foldová, program jednání dle plánu práce 

 

VV bere na vědomí : 

- splnění usnesení z jednání VV dne 19. 4. 2012 

- zprávu vedoucího OR mládeže p. Frány o závěrečném kole hry Plamen a celostátní 

dorostenecké soutěži Memoriál Vendulky Fránové 

- zprávu zástupců rady velitelů o přípravě okresní soutěže v požárním sportu 

- zprávu vedoucího OR prevence k soutěži PO očima dětí a chystaném slavnostním 

vyhodnocení, které proběhne 7. 6. 2012 na CPS Košutka 

- informace o dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatele dnešního usnesení p. Kučeru a ověřovatele p. J. Fránu a P. Fránu 

- předběžný rozpočet na okresní soutěž v požárním sportu ve výši 11 tis. Kč 

- termín III. setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů – 6. 10. 2012 ve spolupráci s SDH 

Pláně a okrskem Plasy 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Tlučná, Lité, Kopidlo, Příšov a okrsků 

Dobříč a Všeruby 

- zakoupení cen pro slavnostní vyhodnocení soutěže PO očima dětí do výše 3,5 tis. Kč 

- výjezdní zasedání výkonného výboru, společné se starosty okrsků dne  28. 6. 2012 od 

18-ti hodin – v okrsku Krsy + Pernarec  

 

VV ukládá : 

- zaslat poděkování starostovi Města Všeruby, zastupitelstvu a SDH Všeruby za 

spolupráci při závěrečném kole hry Plamen – zodpovídá A. Foldová 

- dojednat místo konání výjezdního zasedání výkonného výboru s představiteli SDH 

Krsy a SDH Křelovice – zodpovídá A. Foldová 

- rozeslat pozvánku na výjezdní zasedání všem členům VV a starostům okrsků do 15. 6. 

2012 – zodpovídá A. Foldová 

 

zapsal : Robert Kučera     ověřovatelé : Jaroslav Frána 

 

          Petr Frána 


