
U S N E S E N Í 

z jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, konaného  

dne 6. září 2012 v kanceláři OSH PS, Pobřežní 17, v Plzni 
 

Přítomni : dle prezenční listiny 

Omluveni : p. Kučera, p. Fila, p. Frána P., p. Hanus F., p. Severa 

Jednání zahájila a řídila starostka p. Alena Foldová. 

 

VV bere na vědomí : 

- splnění usnesení z jednání 28. 6. 2012 

- hodnocení výsledků MČR hry Plamen a dorostu v Sokolově ( 4. místo MH SDH 

Manětín, 2. místo dorky SDH Úněšov, 3. místo dorci SDH Obora ) 

- informace z jednání KORM přednesené p. J. Fránou 

- informace ze společného jednání vedení OSH PS s radou historie a Zasloužilých 

hasičů, konané 6. 9. od 13,30 hodin  

- informace z HZS Pk přednesené p. Ing. Pavlem Musilem 

- informace o průběhu aktivu vedoucích mládeže, konaném ve dnech 31. 8. – 2. 9.        

v Tlučné 

- informace o technických problémech s webovými stránkami OSH - nelze stránky 

aktualizovat 

- dopis Advokátní kanceláře Pavel Tomek, Karlovy Vary ohledně žádosti o posouzení 

stížnosti člena SDH Babina proti vyloučení ze sboru 

- pozvání na přátelské posezení okrsku Hromnice, 28. 9. 2012 od 13,00 hodin 

v kulturním zařízení v Kostelci 

 

VV schvaluje : 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele usnesení p. Krnáče a          

p. Urbánka 

- organizační zabezpečení 41. ročníku hry Plamen pro kolektivy MH kategorie mladší, 

starší a přípravka – zahajovací kolo ( ZPV a ŠPD ) 13. 10. 2012 v Tlučné 

- termín a místo slavnostního vyhlášení soutěží O pohár odborné rady mládeže          

10. 11. 2012  v Manětíně 

- organizační zabezpečení III. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu          

Plzeň – sever, 6. 10. 2012 v Pláních u Plas 

- rozpočet na III. setkání ZH ve výši 10tis. Kč 

- smlouvu s Krajským úřadem Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace ve výši 

150tis. Kč na zabezpečení činnosti v oblasti odborné přípravy členů, práce s mládeží a 

preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany 

- vyznamenání dle předložených návrhů okrsku Nýřansko, SDH Blatnice a SDH Nýřany – 

pro členy spřáteleného sboru z Zeulenrody – Triebes bude provedena úhrada medailí 

v plné výši 



- příspěvek ve výši 3tis. Kč pro členku SDH Úněšov - Věru Šuchmanovou – účastnici 

MČR dospělých v Uherském Hradišti – bude vyúčtováno s SDH Úněšov 

- nákup nového laminovacího stroje do výše 5tis. Kč 

- čerpání dovolené p. A. Foldové v termínu 24. – 27. 9. 2012  

- z důvodu konání setkání Aktivu Zasloužilých hasičů Plzeňského kraje přesun termínu 

jednání výkonného výboru na středu 3. října od 15,30 hodin 

 

VV doporučuje : 

- předložit ke schválení Shromážděním představitelů SDH tvorbu Almanachu 

Zasloužilých hasičů okresu Plzeň – sever a Almanachu praporů okresu Plzeň – sever a 

ustavením redakční rady 

 

VV ukládá : 

- Jaroslavu Fránovi předložit do příštího jednání rozpočet pro slavnostní vyhlášení 

pohárových soutěží v Manětíně 

- Jaroslavu Fránovi zveřejnit OZ zahajovacího kola 41. ročníku hry Plamen  

- Aleně Foldové do 13. 9. rozeslat všem členům VV, starostům okrsků a ZH pozvánku na 

III. setkání ZH okresu PS s upřesněním počtu účastníků do 27. 9. 2012  

- Aleně Foldové připravit odpověď na posouzení stížnosti proti vyloučení ze sboru 

Babina a po konzultaci s předsedou OKRR odpověď odeslat na AK do K. Varů 

- Aleně Foldové do příštího jednání VV připravit pozvánku a organizační zabezpečení 

Shromáždění představitelů v Pňovanech 

- Aleně Foldové projednat s SDH Pňovany organizaci a zajištění SP 17. 11. 2012  

- Milanu Šteflovi – zajistit výrobu kalendáříků pro rok 2013 v počtu 6.500 ks 

 

 

 

 

 

zapsala : Alena Foldová     ověřovatelé : Jan Krnáč 

 

          Luboš Urbánek 

 


