
  

Usnesení shromáždění představitelů sborů OSH Prachatice 
konané dne: 26. 3. 2022 v Dubu 

 

Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice po vyslechnutí zpráv o činnosti a hospodaření 

za rok 2021, plánu činnosti OSH na rok 2022, předpokládaného rozpočtu na rok 2022, zprávy 

OKRR, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení: 
 

I. Schvaluje: 
1. Jednotlivé zprávy o činnosti a hospodaření OSH za rok 2021 

2. Plán činnosti OSH na rok 2022  

3. Úprava finančních částek mezi položkami schváleného rozpočtu OSH pro rok 2022 

4. Výši finančních částek, které mohou výkonné orgány OSH uvolnit z prostředků OSH, aniž by 

byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 bez předešlého projednání s rozhodovacími 

orgány OSH: 

starostka OSH – 10.000,-Kč 

vedení OSH – 15.000,-Kč 

VV OSH- 20.000,-Kč 

VV OSH po schválení OKRR – 25.000,-Kč 

pouze s předešlým souhlasem rozhodovacích orgánů – všechny částky nad 25.000,-Kč 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Rezignaci člena VV OSH Prachatice Ing. Jana Špiku za pracovní obvod Zdíkov 

 

III. Ukládá:  

výkonnému výboru OSH  

1. Zabezpečit pravidelnou činnost OSH tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešním 

shromážděním představitelů sborů.  

2. Vyhodnotit diskusi ze shromáždění představitelů sborů včetně připomínek a náměty zapracovat 

do plánu práce.  

3. Zabezpečit účast členů VV OSH Prachatice na výročních valných hromadách sborů v případě, že 

o to sbory požádají. 

4.  Zabezpečit přípravu na krajské soutěže pořádané OSH Prachatice v roce 2023 

 

všem sborům okresu Prachatice  

1.  Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených na rok 2022 

2.  Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH) 

3.  Povinně nahlásit na OSH Prachatice emailové spojení 

4. Aktivně se podílet na revizi členské základny v centrální evidenci a jednotlivých zápisů 

obsažených v této evidenci   

všem členům VV OSH  

1. Metodicky řídit činnost jim stanovených pracovních obvodů a jednotlivých sborů zahrnutých do 

těchto pracovních obvodů.   

2. Plně využívat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH). 

3. Zajišťovat bezproblémové a rychlé spojení mezi OSH a sbory. 

Usnesení ze shromáždění představitelů sborů bylo hlasováním přijato všemi hlasy přítomných. 

Předseda návrhové komise: Václav Zaunmüller 

Člen návrhové komise: Pavel Mráz 

Člen návrhové komise: Jana Soukupová  


