
U S N E S E N Í 

z jednání VV OSH Plzeň – sever, konaném 12. ledna 2012  

v kanceláři OSH PS, Pobřežní 17 

 

VV bere na vědomí : 

- nepřítomnost s omluvou na dnešním jednání : p. Fily, p. Kamila Hanuse, Ing. Červenky a 

Ing. Musila 

- splnění usnesení z minulého jednání 

- informace členů VV na jednáních VVH sborů 

- zaplacené členské příspěvky, k dnešnímu dni zaplatilo 12 SDH 

- informace o čerpání finančního daru z KÚ Pk  

- zprávu rady velitelů včetně výsledků soutěže O čestnou standartu OSH, přednesenou     

p. Urbánkem 

- zprávu rady prevence, přednesenou p. Severou 

- konání aktivu okrskových velitelů a velitelů JPO II a III – 28. 2. 2012 – předběžně             

v hasičské zbrojnici v Kaznějově 

- nabídku SDH Pláně a Dobříč na uspořádání III. setkání Zasloužilých hasičů                      

a funkcionářů v roce 2012  

- nabídku SDH Pňovany na organizaci a pořádání Shromáždění představitelů SDH 2012  

 

VV schvaluje : 

- ověřovatele p. Františka Hanuse a Roberta Kučeru, zapisovatele Luďka Eksteina 

- konání březnového jednání VV jako výjezdní, s termínem 15. března od 18,00 hodin      

na stanici HZS Pk v Plasích 

- plán práce VV na 1. pololetí 2012  

- plány práce všech odborných rad 

- uzavření smlouvy o reklamě s firmou RECYPLAST CZ, s.r.o., která finančně podpoří 

seriál soutěží rady mládeže 

- pro vítěze soutěže „O čestnou standartu OSH“ za rok 2011 finanční příspěvek do výše 

2tis. Kč  na úhradu pohárů, medailí a diplomů 

- vyznamenání dle předložených návrhů okrsku Nýřansko, SDH Chříč, Hadačka a Studená 

- registrování a obnovení činnosti SDH Červený Újezd se zařazením sboru do okrsku 

Nýřansko 

 

VV ukládá : 

- určeným delegátům účast na VVH – termínový kalendář bude průběžně aktualizován p. 

Foldovou na webových stránkách OSH 

- p. Eksteinovi připravit seznam rozhodčích požárního sportu, kterým v letošním roce 

končí platnost osvědčení a připravit termín přezkoušení – do 9. 2. 2012  

- p. Šteflovi – zjistit možnost konání aktivu okrskových velitelů v HZ v Kaznějově 

v termínu 28. 2. 2012  

- p. Foldové zajistit zhotovení plakety pro vítěze soutěže O čestnou standartu OSH          

do 31. 1. 2012  



- všem členům VV dodat foto v průkazkovém formátu pro zhotovení průkazu člena VV 

nebo OR – do 9. 2. 2012  

- p. Foldové potvrdit a odeslat registrační list SDH Červený Újezd na ústředí SH ČMS 

Praha - neprodleně 

- p. Foldové zajistit stanovisko hlavního ekonoma k daňovým povinnostem dobrovolných 

hasičů pro rok 2012 – do 9. 2. 2012  

- p. Kučerovi zajistit nařízení HZS k pořádání letních táborů pro mládež – do 9. 2. 2012  

- vedoucímu OR velitelů zveřejnit výsledky soutěže O čestnou standartu OSH na 

webových stránkách OSH – neprodleně 

- p. Severovi zveřejnit na webových stránkách podmínky konání soutěže PO očima dětí – 

neprodleně a pokusit se získat kontakty na školská zařízení v našem okrese ve spolupráci 

s HZS Pk na nejbližším jednání rady prevence 

 

 

 

Usnesení zapsal : Luděk Ekstein 

 

Ověřovatelé : František Hanus 

 

                     Bc. Robert Kučera 


