
U S N E S E N Í 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaného 13. prosince 2012 v kanceláři OSH, Pobřežní 17 

 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : p. Fila, Ing. Lüftner, p. Krnáč, p. Sak  

Nepřítomni : p. Frána Petr, p. Honzík 
 

Jednání zahájila a řídila starostka OSH p. Foldová  
 

VV bere na vědomí : 

- kontrolu usnesení VV ze dne 17. 11. 2012  

- termíny krajských soutěží : 

dorost : 8. nebo 22. 6. 2013 v Tachově  

mladí hasiči : 14. – 16. 6. 2013 v Domažlicích 

požární sport : 29. 6. 2013 v Klatovech 

- informace o nové pojistné smlouvě pro pojištění v případě úrazu ( pojištěni jsou řádní 

členové SH ČMS od 18ti let !!! ) č. sml. 0011-304-083 a pojistné smlouvě pro případ 

odpovědnosti za škodu pro všechny organizační jednotky SH ČMS č. sml. 

0014424018, obě smlouvy včetně všeobecných podmínek a tiskopisu hlášení o úrazu 

jsou zveřejněny na webu OSH i na ústředních stránkách www.dh.cz 

- informace o výhodném autopojištění HVP, a.s. – letáky obdrželi e-mailem všichni 

členové VV a starostové okrsků 

- informaci o neprodloužení smlouvy o činnosti pro pracovnici kanceláře OSH 

s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje 
 

VV schvaluje : 

- zapisovatele usnesení p. Eksteina a ověřovatele p. Štefla a p. Severu 

- předběžný termín okresní soutěže v požárním sportu: neděle 16. 6. 2013  

- plán práce výkonného výboru OSH Plzeň – sever na 1. pololetí roku 2013  

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Zbůch, Chrást, Rybnice, Senec, Horní 

Hradiště, Úněšov a Obora 

- úhradu části cestovného při setkání 40. výročí  hry Plamen v Jánských Koupelích       

pro p. Františka Hanuse ( dopravu zajistilo OSH Klatovy )  

- platový výměr pracovnice kanceláře OSH Plzeň – sever platný od 1. 1. 2013 

- příspěvek pro soutěže ZČHL v roce 2013 ve výši 5 tis. Kč 

- z důvodu čerpání řádné dovolené uzavření kanceláře OSH v době od 17. 12. 2013 do 

2. 1. 2013 – v nutných případech volat na mobilní čísla starostky a náměstků 

 

VV neschvaluje : 

- návrh na udělení titulu ZH pro p. Říhu z SDH Senec s doporučením žádost podat 

v roce 2017 

http://www.dh.cz/


VV ukládá : 

- p. Foldové : 

 rozeslat členům VV plán práce VV na 1. pololetí 2013 a zveřejnit jej na 

webových stránkách OSH – do 17. 12. 2012  

 vypracovat směrnici pro zápůjčku okresního majetku – překážky, 

dataprojektor, zvuková aparatura, vzduchovky, apod. – do 10. 1. 2013 

 zpracovat sponzorskou smlouvu pro ZČHL – do 10. 1. 2013 

 zjistit možnost a podmínky pro uzavření smlouvy o činnosti či dohody o 

provedení práce se správcem našich internetových stránek – do 10. 1. 2013  

 průběžně aktualizovat termíny VVH SDH a okrsků a zveřejňovat je na 

webových stránkách OSH 

 rozeslat novoroční blahopřání – do 17. 12. 2012  

- p. Fránovi J. vypracovat seznam vedoucích mladých hasičů, který bude udělen 

pamětní odznak ke 40. výročí hry Plamen – do 10. 1. 2013  

- všem členům VV dodržet delegaci na výroční valné hromady sborů  

 

Závěrem p. Foldová poděkovala za spolupráci na činnosti OSH Plzeň – sever všem přítomným 

členům výkonného výboru a popřála příjemné Vánoce a úspěšný start do roku 2013.  

 

zapsal: Luděk Ekstein 

 

 

Ověřovatelé : 

 

Milan Štefl, v.r. 

 

 

Petr Severa, v.r. 

 

 


