P L Á N P R Á C E VÝKONNÉHO VÝBORU
OSH Plzeň – sever na období ZÁŘÍ – PROSINEC 2018
ZÁŘÍ úterý 11. září – kancelář OSH PS






hospodaření za 1. pololetí 2018, čerpání dotace z rozpočtu PK
zhodnocení účasti zástupců okresu PS na MČR MH, dorostu a dospělých
zpráva ORM – aktiv vedoucích MH, příprava 47. ročníku hry Plamen
příprava IX. setkání ZH a funkcionářů – 28. 9. 2018 Mariánská Týnice, Dolní Hradiště
organizační záležitosti

ŘÍJEN úterý 9. října – kancelář OSH PS
 příprava Shromáždění představitelů SDH – program, organizační a technické zajištění
 zpráva ORM – příprava slavnostního vyhlášení POORM a hodnocení uplynulého
ročníku pohárových soutěž
 informace o průběžném čerpání účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
 OR prevence - příprava semináře prevence s možností získání odbornosti
 zpráva OR ochrany obyvatel
 informace z KSH Plzeňského kraje
 organizační záležitosti

LISTOPAD úterý 6. nebo 13. listopadu – kancelář OSH PS
 hospodaření za období leden – září 2018, čerpání dotací MV ČR a MŠMT ČR, čerpání
dotace Plzeňského kraje, jmenování inventarizační komise
 zabezpečení Shromáždění představitelů SDH
 příprava rozpočtu OSH PS na rok 2019
 zpráva OR historie a Aktivu ZH, zhodnocení IX. setkání ZH a funkcionářů
 zpráva OR represe
 informativní zpráva OKRR
 informace ze Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi
 organizační záležitosti
SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH – sobota 17. listopadu, KD Nýřany

Program:
1) zpráva o činnosti OSH za rok 2018
2) hospodaření za období leden – září 2018
3) zprávy vedoucích odborných rad
4) zpráva OKRR
5) schválení rozpočtu na rok 2019
6) zajištění VVH SDH a okrsků
7) organizační záležitosti

PROSINEC úterý 11. prosince – kancelář OSH PS nebo bude po vzájemné
domluvě jednání výjezdní a společné s odbornými radami






hodnocení práce členů VV a odborných rad za rok 2018
plán práce výkonného výboru na 1. pololetí 2019
zajištění VVH SDH a okrsků
předběžná zpráva o hospodaření a čerpání dotací za rok 2018
organizační záležitosti

Pozvánky na jednotlivá jednání budou rozesílány p o u z e v případě, že
dojde ke změně termínu jednání!!! Začátek jednání VV - od 16,00 hodin!!!

