
U S N E S E N Í 

z mimořádného jednání výkonného výboru OSH Plzeň – sever, 

konaného dne 7. 2. 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň 

 

 

Mimořádné jednání výkonného výboru bere na vědomí: 

1) informace k finanční a personální situaci na KSH PK po společném jednání VV KSH PK 

s představiteli SH ČMS ze dne 6. 2. 2018, podané p. Hanusem Fr., p. Foldovou               

a p. Cízlem 

2) diskusní příspěvky všech členů VV k projednávané situaci na KSH PK 

3) výzvu na obsazení administrativního pracovníka KSH PK, činnost by byla na Dohodu o 

provedení práce, cca na 20 hodin měsíčně 

4) informace o stavu finančních prostředků na účtu OSH PS a v pokladně, podané 

předsedou OKRR 

5) stav v odvodu členských příspěvků k 7. 2. 2018 – povinnost splnilo 122 SDH 

z celkových 130 

6) aktualizované termíny a delegace ŘVH okrsků 

7) termíny pro konání krajských kol soutěží v požárním sportu: 

- Plamen - 9. – 10. 6. 2018, Klatovy 

- Požární sport dospělých – 23. 6. 2018, Plzeň, 33. ZŠ Skvrňany 

- Požární sport dorost – 24. 6. 2018, Plzeň, 33. ZŠ Skvrňany 

 

Mimořádné jednání výkonného výboru odmítá: 

1) rezignaci p. Aleny Foldové na funkci starostky OSH Plzeň - sever 

 

Mimořádné jednání výkonného výboru schvaluje: 

1) svolání jarního – mimořádného shromáždění představitelů SDH OSH Plzeň – sever na 

úterý 20. 3. 2018 od 18ti hodin, místo jednání Centrum Caolinum v Nevřeni 

2) Nákup odznáčků k 100. výročí založení Československa v počtu 500 ks 

 

Mimořádné jednání VV doporučuje jarnímu shromáždění představitelů SDH: 

1) potvrdit do funkce starostky OSH Plzeň – sever p. Alenu Foldovou a člena VV KSH PK 

p. Františka Hanuse 

2) kandidaturu Bc. Roberta Kučery a p. Jana Kumpána na uvolněné funkce v KSH PK – 

starosta KSH a předseda KKRR 

 

 

 

 



Mimořádné jednání výkonného výboru ukládá: 

p. Foldové: 

• připravit konečné znění pozvánky na jarní shromáždění představitelů SDH s termínem 

do 20. 2. 2018  

• zajistit objednávku odznáčků k 100. výročí založení Československa - neprodleně 

• zveřejnit nabídku SH ČMS Praha na pamětní medaili k 100. výročí založení 

Československa – do 20. 2. 2018 

• aktualizovat stav v odvodu členských příspěvků na rok 2018 a odevzdávání Hlášení o 

činnosti za rok 2017 - průběžně 

 

 

Všem členům VV 

• zúčastnit se dle určených delegací ŘVH okrsků s podáním základních informací 

k finanční a personální situaci na KSH PK 

• vyzvat členy SDH na jednáních ŘVH okrsků, aby podali návrhy na uvolněné funkce 

v KSH PK – nejpozději do 1. 3. 2018  

• zúčastnit se jednání VV OSH v plánovaném termínu 20. 2. 2018 od 16ti hodin 

v kanceláři OSH Plzeň, Kollárova 32 

 

 

 

zapsala: 

Alena  F o l d o v á, v.r. 

 

Ověřil: 

Luděk  E k s t e i n, v.r. 

 


