
U S N E S E N Í 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever,  

konaného dne 10. října 2012 v kanceláři OSH v Plzni 
 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : J. Frána, P. Frána, K. Hanus, J. Honzík, J. Sak, P. Severa 

 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Alena Foldová 

 

VV bere na vědomí : 

- kontrolu usnesení z minulého jednání a splnění všech bodů 

- písemnou žádost na OÚ Pňovany k pronájmu kulturního domu k zajištění SP SDH 

- hodnocení III. setkání ZH a funkcionářů OSH Plzeň – sever 

- přípravu semináře rady prevence na 24. 11. 2012 v Kralovicích 

- účast a případnou prezentaci firmy D.S.D. Metal plus, s.r.o. Plzeň na SP SDH 

- informace z jednání VV KSH Plzeňského kraje v Cheznovicích 

- informaci o činnosti rady CO a OO přednesenou vedoucím p. Plaščiakem 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatele usnesení p. R. Kučeru a ověřovatele p. J. Filu a p. Eksteina 

- návrh finančního rozpočtu na slavnostní setkání mládeže v Manětíně ve výši 50tis.Kč 

- organizační  a technické zabezpečení Shromáždění představitelů SDH ( SP SDH )         

17. 11. 2012 v obci Pňovany a pozvánku na jednání  

- přesunutí řádného jednání VV OSH z 8. 11. na dobu po jednání SP SDH v Pňovanech, tj. 

na den 17. 11. 2012  

- jednání vedení OSH na den 8. 11. 2012 od 15,30 hodin v kanceláři OSH v Plzni 

- delegáty na V. Shromáždění představitelů OSH Krajského sdružení hasičů Pk : p. Štefl,     

p. Kučera, p. Frána J., p. Hanus K., p. Hanus F., p. P. Severa – jako náhradníky                  

p. L. Eksteina a p. O. Melichara 

- vyznamenání dle předložených návrhů pro SDH Ledce, SDH Kralovice a SDH Tlučná 

s výjimkou ( Pavel Filip a Markéta Špachmannová ) 

 

VV neschvaluje : 

- finanční příspěvek pro SDH Obora – MČR v požárním sportu – nepovinná disciplína 

výstup na věž 

 

VV doporučuje : 

- vedení OSH vč. všech vedoucích OR podílet se finančně na trofejích pro nejúspěšnější 

mladé hasiče uplynulé sezóny 

 

VV pověřuje : 

- p. Roberta Kučeru vedením jednání Shromáždění představitelů SDH 17. 11. 2012  

 

 



 

VV ukládá : 

- Aleně Foldové rozeslat do 31. 10. 2012 pozvánky na SP SDH všem členům VV, 

starostům okrsků, ZH a hostům 

- všem vedoucím OR do 8. 11. 2012 zpracovat a předat v elektronické podobě zprávy        

o činnosti 

- Aleně Foldové zaslat poděkování OÚ Pláně a SDH Pláně za zajištění okresní akce a 

pomoc při organizaci III. setkání ZH a funkcionářů 

- Kamilu Hanusovi neprodleně vrátit zapůjčenou překážku z OSH Plzeň – jih pro požární 

sport, a to na základě dopisu starosty OSH PJ p. Černého 

- vedení OSH prezentovat na krajské úrovni a na HZS Pk souhlasné stanovisko se 

společnou krajskou soutěží v požárním sportu v roce 2013 

- Aleně Foldové odpovědět SDH Tlučná na žádosti o vyznamenání v souladu se Stanovami 

SH ČMS 

- všem členům VV účast na slavnostním setkání mládeže 10. 11. 2012 v Manětíně a na 

jednání SP SDH v Pňovanech 

 

 

 

zapsal : Bc. Robert Kučera     ověřovatelé : Josef Fila 

     

 

 

                 Luděk Ekstein 


