P L Á N P R Á C E VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH PLZEŇ – SEVER na období LEDEN - ČERVEN 2018
LEDEN








hodnocení průběhu ŘVH SDH, delegace na ŘVH
průběžný stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018, Hlášení o činnosti SDH 2017
předběžná zpráva inventarizační komise – inventura 2017
plány odborných rad
informace o situaci na KSH PK
informace k vyúčtování účelové dotace PK
organizační záležitosti

ÚNOR








6. března

konečné zhodnocení ŘVH SDH a okrsků
stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018
hospodaření za rok 2017 a daňové přiznání za rok 2017
informativní zpráva OKRR
OR prevence – příprava soutěže PO očima dětí
informace o situaci na KSH PK
organizační záležitosti

DUBEN






6. února

stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018, odevzdaná Hlášení o činnosti SDH za rok 2017
hodnocení průběhu ŘVH SDH a okrsků, delegace na ŘVH okrsků
konečná zpráva inventarizační komise - inventura za rok 2017
zajištění a příprava školení vedoucích a rozhodčích MH
termíny okresních a krajských soutěží mládeže a dospělých, OZ Memoriálu V. Fránové
závěrečná zpráva o účelové dotaci PK za rok 2017
organizační záležitosti

BŘEZEN








9. ledna

10. dubna

organizační příprava soutěží mládeže – Memoriál Vendulky Fránové, závěrečné kolo hry Plamen
zprávy jednotlivých vedoucích OR
příprava IX.. setkání Zasloužilých hasičů a funkcionářů (datum, místo, program)
hospodaření OSH za 1. čtvrtletí 2018
organizační záležitosti

K V Ě T E N 15. května






hodnocení celostátní soutěže Memoriál Vendulky Fránové
zhodnocení soutěže PO očima dětí
OZ okresní soutěže v požárním sportu
informace k účelové dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje
informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi, včetně případných dotací ze státního
rozpočtu (MŠMT a MV ČR)
 organizační záležitosti

ČERVEN
26. června – výjezdní zasedání se starosty okrsků, termín a
místo jednání bude včas upřesněno











zpráva OR mládeže - zhodnocení okresního kola hry Plamen
zpráva OR velitelů – zhodnocení okresní soutěže v požárním sportu dospělých
informace o dotacích MŠMT ČR a grantech MV ČR, účelová dotace z rozpočtu PK
zpráva OR historie a Aktivu Zasloužilých hasičů
zpráva OR ochrany obyvatel
informativní zpráva OKRR
informace z KSH Plzeňského kraje
plán práce na II. pololetí 2018
informace z činnosti okrsků
organizační záležitosti

Pozvánky na jednotlivá jednání budovu rozesílány p o u z e
v případě, že dojde ke změně termínu jednání!
Po domluvě členů VV se jednání budou konat vždy
v Ú T E R Ý od 16,00 hodin!!!

