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Podzimní schůze okrsků a VVH  SDH  a okrsků 
 
 
-seznámit aktiv okrsku s 1. společným jednáním VV a OKRR na které byli pozváni starostové 
okrsků 
-projednat termíny VVH  SDH a tyto VVH ukončit do 31.12.2010 
//VVH  v SDH obsadit delegáty okrsku 
//na VVH  SDH  projednat činnost za období od poslední VVH 
//projednat plnění rozpočtu za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 
//projednat hlášení o činnosti za rok 2010 a zaznamenat do tohoto hlášení všechny 
odhlášky,převody a další významné změny podle kolonek ,které jsou součástí hlášení 
//projednat přihlášky nových členů 
//projednat aktivitu členů 
//stanovit výši členských příspěvků 
//schválit plán činnosti na rok 2011 
//projednat zprávu RK, nebo revizorů 
-projednat termín VVH okrsku  a  VVH  uskutečnit do 31.1.2011 
//VVH  okrsku  obsadit členy VV  OSH, pokud nebude stanoveno VV  OSH  jinak 
//projednat činnost okrsku od poslední valné hromady 
//schválit plán činnosti okrsku na rok 2011 
 
 
Odvod členských příspěvků  na rok 2011 
 
-odvod členských příspěvků je již od roku 2003  stanoven  na výši  70.-Kč za člena od 18 ti 
let,které dosáhne 1.ledna 2011 -31.12.2011 
-odvod členských příspěvků za členy 15-17 let je stanoven ve výši 60.-Kč 
-odvod členských příspěvků za MH 6-15 let není stanoven je plně hrazen OSH, pokud je člen 
registrován jako MH ve hře Plamen 
-členské příspěvky jsou hlavním zdrojem pro činnosti OSH, soutěže, činnost orgánů a 
veškerou ostatní činnost 
-odvod členských příspěvků provést  do 15.2.2011 
 
Hlášení o činnosti za rok 2010 
 
-hlášení o činnosti odevzdat do 31.1.2011 
-v hlášení vyplnit pečlivě příslušné kolonky, jsou cenným zdrojem informací a dokladem o 
činnosti SDH 
 
Hasičská evidence na www 
 
-podle informací, které jsou příslušným organizačním jednotkám sdělovány, pracuje necelý 
rok nová evidence na www, v současné době jsou do ní vkládány veškeré informace, zároveň 
prováděna kontrola a porovnání staré a nové evidence 
-v roce 2011 budou postupně statutárním zástupcům SDH předávány přístupová hesla na 
evidenci ,SDH nebude mít aktivní přístup do evidence, bude mít možnost data pouze prohlížet 



 
-aktivní přístup bude možný pouze po ujasnění oblastí ve kterých bude mít SDH možnost 
měnit data 
-pokud SDH tento neaktivní přístup bude mít, bude sledovat doplňování dat a po požádání 
bude mít možnost data doplnit přes přístup OSH 
-SDH a rok založení, uvedené letopočty nejsou vždy v souladu s dostupnými zdroji, OSH 
v záložce u příslušného sboru uveřejní letopočet a zdroj,kde byl zjištěn,bude prováděno 
postupně, jde o náročnou činnost 
 
www.oshtabor.cz 
 
-www stránky OSH jsou doplňovány novými údaji a věříme, že se stanou trvalým zdrojem 
přísunu informací pro SDH 
 
 
kancelář OSH 
 
-změna pracovní doby kanceláře OSH od 1.9.2010 byla vyvěšena na www  
 
PO  9-15  ( 12-13 administrativní činnost mimo kancelář) 
ST   9-15  ( 12-13 administrativní činnost mimo kancelář) 
PÁ  9-15  ( 12-13 administrativní činnost mimo kancelář) 
Kancelář bude uzavřena ve dnech: 5.11., 10.11., 21.12 – 2.1.2011 
 
e-mail 
 
-žádáme SDH o doplnění e-mail adres pro urychlení a efektivnější výměnu informací, 
k doplnění využijte formulář hlášení o činnosti 
-v současné době je k dispozici cca 30% adres SDH 
 
 
Ples SH ČMS 
 
KSH  Jčk. je pověřeno uspořádáním plesu SH ČMS, který se bude konat 12 února 2011 
( sobota ) ve všech sálech KD Metropol v Českých Budějovicích 
 
 
Školení nových rozhodčích SH ČMS (mládeže) 
 
-školení bude zahájeno 13.listopadu 2010 , podle počtu zájemců bude upřesněno kde v Táboře 
-zájemci se nahlásí do 1.listopadu OSH 
 
 
Školení nových rozhodčích PS 
 
-bude zahájeno po upřesnění počtu zájemců a oblasti kde se nachází 
-zájemci se nahlásí do 1.listopadu OSH 
-přichází v úvahu Jistebnice( zatím cca 6 zájemců) , nebo Tábor ( počet zatím neurčen)  
 
 

http://www.oshtabor.cz

