
Plán jednání VV OSH Ústí nad Orlicí v     roce 2017  

Stálé body jednání:
- informace starosty, náměstků starosty OSH, členů VV OSH
- informace z odborných rad OSH, informace z Krajského sdružení hasičů PK
- informace z kanceláře OSH
- návrhy na vyznamenání
- výročí Sborů dobrovolných hasičů

6. února 2017    (pondělí)          Výkonný výbor OSH  
- hodnocení průběhu Výročních valných hromad SDH a okrsků
- příprava jednání starostů okrsků 6. 3. 2017
- informace o Hlášení o činnosti OSH za rok 2016

6. března 2017 (pondělí)           Výkonný výbor OSH a jednání starostů okrsků  
- hodnocení činnosti SDH, okrsků a OSH za rok 2016 – Hlášení o činnosti OSH za rok 2016,
- plán akcí a soutěží OSH na rok 2017
- čerpání vlastních finančních prostředků OSH za rok 2016
- rozpočet OSH na rok 2017
- příprava Setkání zasloužilých hasičů OSH Ústí nad Orlicí, 22. 4. 2017

3. dubna 2017 (pondělí)            Výkonný výbor OSH  
- hodnocení jednání starostů okrsků 6. 3. 2017
- příprava Setkání zasloužilých hasičů OSH Ústí nad Orlicí, 22. 4. 2017
- informace o přípravě postupových soutěží – okresní kolo PLAMEN, dorost, požární sport

15. května 2017 (pondělí)         Výkonný výbor OSH  
- informace ze Shromáždění starostů OSH 22. 4. 2017, Přibyslav
- hodnocení Setkání zasloužilých hasičů OSH 22. 4. 2017, Mistrovice
- organizační zajištění okresního kola hry PLAMEN, 26. - 27. 5. 2017 Mladkov
- organizační zajištění okresního kola soutěže dorostu, 11. 6. 2017 Mladkov
- organizační zajištění okresního kola v požárním sportu, 10. 6. 2017 Mladkov
- organizační zajištění krajského kola hry PLAMEN, 16. - 17. 6. 2017 Mladkov

12. června 2017 (pondělí)         Výkonný výbor OSH  
- hodnocení postupových soutěží – okresní kola, krajské kolo Plamen, dorostu
- hodnocení činnosti okrsků – schůze okrsku, cvičení okrsku, příspěvek okrskům

21. srpna 2017  (pondělí)          Výkonný výbor OSH  
- hodnocení postupových soutěží
- příprava jednání starostů okrsků 4. 9. 2017



4. září 2017  (pondělí)                Výkonný výbor OSH a jednání starostů okrsků  
- hodnocení činnosti OSH za uplynulé období roku 2017
- výsledky soutěží 2017
- plánované akce do konce roku 2017
- čerpání vlastních finančních prostředků k 31. 7. 2017
- příprava okresního kola ZPV MH a D, 14. 10. 2017 Horní Čermná

30. října 2017 (pondělí)               Výkonný výbor OSH  
- příprava Shromáždění představitelů SDH po obvodech
- informace ze Shromáždění starostů OSH, 21. 10. 2017 Přibyslav
- zajištění VVH SDH a okrsků 2017/2018

11. prosince 2017 (pondělí)      Výkonný výbor OSH  
- hodnocení činnosti VV OSH a odborných rad OSH za rok 2016
- plán činnosti OSH na rok 2017
- zajištění VVH SDH a okrsků 2017/2018


