
U S N E S E N Í  

z jednání VV OSH PS dne 8. září 2011  
 

VV bere na vědomí : 

- dopis p. Saka s vysvětlením rozpisu položek na fakturách za časomíru od SDH Úněšov 

- výsledky hospodaření OSH PS za 1. pololetí 2011  

- zprávu vedoucího OORM o postupových soutěžích MH a dorostu 

- zprávu o jednání Krajské ORM 

- zprávu vedoucího OORV o krajské soutěži v Sokolově 

- zprávu vedoucího OORM o aktivu vedoucích MH a dorostu, který se konal ve dnech 2. – 

4. září 2011 ve Štichovicích 

- přípravu 40. ročníku hry Plamen – Štichovice, 8. října 2011  

- konečnou přípravu II. setkání ZH a funkcionářů 17. 9. 2011 ve Studené 

- výsledek jednání s výborem SDH Tatiná ohledně stížnosti člena SDH Tatiná p. Ing. 

Hlávky 

- předání registračního listu a razítka zrušeného SDH Tis u Blatna p. Josefem Filou 

- darovací smlouvu Krajského úřadu Pk – finanční dar ve výši 150tis. Kč 
 

VV schvaluje : 

- nákup modemu a zřízení internetového připojení od firmy Telefonica O2 do kanceláře 

OSH, Pobřežní 17, Plzeň 

- založení SDH Lednice 

- vyznamenání dle předložených návrhů SDH Kralovice, Kostelec a Zruč 

- vyznamenání pro starostu obce Dobříč 

- dodatečně čestné uznání pro SDH Pláně a starostku obce Pláně  
 

VV ukládá : 

- p. Foldové dohledat zápis z jednání VV k používání časomíry od SDH Úněšov – do 

příštího jednání VV 

- p. Foldové a p. Fr. Hanusovi přednést na VV KSH Pk doporučení našeho OSH pro 

zachování společného konání krajských soutěží mládeže, dorostu a dospělých 

s Karlovarským krajem 

- všem členům výkonného výboru zúčastnit se II. setkání ZH a funkcionářů ve Studené 

- p. Foldové neprodleně odeslat registrační listy SDH Lednice na ústředí SH ČMS 

k zaregistrování do databáze SDH 

- p. Honzíkovi přepracovat a doplnit návrhy na vyznamenání členů SDH Zruč – do 

příštího jednání VV 

- p. Eksteinovi zjistit částku, která byla vybrána na výzvu pro Matyáše Mikešku z Líní – do 

příštího jednání VV 

- všem členům VV a vedoucím OR zaslat svůj návrh na čerpání finančního daru na základě 

darovací smlouvy s KÚ Pk a to nejpozději do 30. září 2011 na kancelář OSH 

- p. Foldové dát na webové stránky oznámení o omezení provozu kanceláře OSH a to od 

9. 9. do 15. 10. 2010 

- p. Foldové a p. Fr. Hanusovi zjistit situaci ve vydání Almanachu praporů KSH Pk a 

Hasičského muzea v Chotěšově 

 

zapsal : Kamil   H a n u s 


