PLÁN PRÁCE VÝKONNÉHO VÝBORU OSH BLANSKO NA ROK 2016
Pozvánky budou zasílány pouze v případě změny termínu jednání výkonného výboru OSH Blansko
a v případě svolání mimořádného jedná ní výkonného sboru.
Začátek jednání v 1600 hod. v zasedací místnosti MP Blansko, Sadová 2
Stálé body:
- Zahájení volba ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
- Kontrola plnění úkolů
- Kontrola došlé a odeslané pošty
- Informace z jednání OKRR a OR
- Návrhy na vyznamenání
- Informace členů VV OSH
- Různé
17.února 2016 VV OSH
- zabezpečení jarního kola soutěže Plamen a soutěže dorostu
- zabezpečení základních kol soutěže v PS
- zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí
- informace o průběhu VVH SDH a okrsků
- informace o hlášeních z VVH SDH a stavu placení členských příspěvků
- zpráva o inventarizaci majetku OSH

20.dubna 2016 VV OSH
- zpráva o hospodaření OSH za rok 2015
- organizační zabezpečení hry Plamen a soutěže dorostu
- organizační zabezpečení základních kol soutěží PS
- zabezpečení I. kola soutěže PS
- zabezpečení II. kola soutěže PS
- informace o průběhu soutěže PO očima dětí
- příprava na zahájení jednání na založení OR ochrany obyvatelstva
- okresní kolo TFA
duben – červen okrsková kola PS
8.dubna 2016 školení hospodářů SH ČMS – Přibyslav
9.dubna 2016 školení funkcionářů SH ČMS – Přibyslav
9.dubna 2016 celorepubliková porada vedoucích ORM – Přibyslav
23.dubna 2016 shromáždění starostů OSH ČMS Přibyslav
30.dubna 2016 celostátní pouť hasičů sv. Hostýn
24.dubna 2016 15.hasičská pouť Křtiny
5.-6.května 2016 předání titulu Zasloužilý hasič - Přibyslav
7. května 2016 krajská hasičská pouť Brno
16.dubna Hasičský den Boskovice
14.-15.května 2016 Plamen, dorost
15.červen 2016 VV OSH
- zhodnocení průběhu soutěží hry Plamen a dorostu
- informace z jednání shromáždění starostů OSH
- zajištění I. a II. kola soutěže PS Blansko
- Plamen

11.6. dorost OSH Břeclav
2.července 2016 I.kolo soutěže PS – Blansko
5.-9.července 2016 MČR dětí a dorostu 2016 – Jihočeský kraj
6.srpna 2016 II.kolo soutěže PS – Blansko
26. – 28. srpna 2016 MČR v PS SH ČMS 2016 - Brno
21.září 2016 VV OSH
- zhodnocení průběhů I. a II.kola v PS
- organizační zabezpečení školení vedoucích a instruktorů mladých hasičů
- organizační zabezpečení zahájení nového ročníku hry Plamen a soutěže dorostu
- organizační zabezpečení soustředění dorostu
- příprava shromáždění představitelů sborů a VVH SDH a okrsků
- OR ochrany obyvatelstva
8.září 2016 krajské kolo TFA
8.října 2016 ZPV
22.října 2016 shromáždění starostů OSH – Přibyslav
3. – 4.listopadu předání titulu Zasloužilý hasič – Přibyslav
26.listopadu 2016 Shromáždění představitelů sborů
- zahájení
- volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele
- zpráva o činnosti VV OSH
- zprávy odborných rad a aktivu ZH
- zpráva o hospodaření OSH za období 1-9
- zajištění VVH SDH a okrsků
- informace z jednání shromáždění starostů OSH
- diskuze
- návrh a schválení usnesení
- závěr
7.prosince 2016 VV OSH
- zhodnocení průběhu shromáždění představitelů
- zhodnocení školení vedoucích a instruktorů MH a hry Plamen a dorostu
- zhodnocení práce VV OSH a odborných rad
- projednání a schválení plánů práce odborných rad aktivu ZH a VV OSH na rok 2017
- delegování členů VV OSH na VVH okrsků
Poznámka:Program jednání výkonného výboru OSH se může měnit dle aktuálních potřeb OSH a
vyšších orgánů SH ČMS.
Blansko 9.12.2015

