
Termíny jednání výkonného výboru OSH Svitavy 

Stálé body všech jednání: 

1. Schválení programu jednání, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání 

3. Úkoly od vyšších orgánů SH ČMS a jiných úřadů 

4. Schválení vyznamenání 

5. Připomínky od členů, sborů a okrsků 

6. Různé 

1.4.2015 v 1530 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy 

-  schválení vedoucích odborných rad 

-  schválení plánu práce OSH a termínů jednání VV 

- schválení náměstků k podpisu pracovních a mzdových listů starosty a inspektorky 

- odborné rady - zastoupení z jednotlivých okrsků do OORHM a OORP 

- OKRR prověřit vyúčtování dotací na volnočasové aktivity a MTZ 

- příprava shromáždění delegátů OSH  

-  ligy – jejich vedení, sponzoři atd. 

- příprava sjezdu 

- informace o propagační jízdě 

 

25.5.2015 v 1530 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy 

- zhodnocení školení v oblasti represe     vedoucí OORV 

- zajištění okrskových a okresního kola v PS    vedoucí OORV 

- příprava okresního kola PLAMEN a dorostu   vedoucí OORM 

- informace ze shromáždění starostů     starosta OSH 

- příprava propagační jízdy      vedoucí OORHM 

- příprava sjezdu      Ing. Dvořák, Bidmon Josef 

 

15.7.2015 v 1530 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy 

- zhodnocení okresních kol v PS, PLAMENU, dorostu  vedoucí OORV, OORM 

- čerpání rozpočtu OSH v prvním pololetí 2015   předseda OKRR 

- zhodnocení práce SDH a okrsků     členové VV 

- průběžné hodnocení soutěží a lig     náměstek Hořínek 

- informace ze sjezdu       starosta OSH 

 

 

     



7.10.2015 v 1530 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy 

- příprava a zabezpečení ZPV PLAMEN a dorostu   vedoucí OORM 

- příprava shromáždění představitelů SDH    starosta OSH 

- termíny a příprava VVH SDH a okrsků   starosta OSH, členové VV 

- zhodnocení okresních lig, příprava Superpoháru hejtmana  náměstek Hořínek 

 

16.12.2015 v 1530 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy 

- zhodnocení odborné přípravy členů SDH    vedoucí OR 

- termíny inventarizace majetku a určení komise   předseda OKRR 

- zhodnocení soutěžního roku    vedoucí OR, náměstek Hořínek 

- sestavení plánu práce OSH na rok 2016     členové VV 

- zhodnocení celkové činnosti OSH za rok 2015-05-06         starosta OSH a členové VV 

 

 

Případná změna vyvolaná aktuálním stavem vyhrazena. 


