Usnesení shromúžilěnípředstavitelů sborů OSH Prachatice
konané dne: 13. 11 .2021 v Bohumilicích
Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice po vyslechnutí zptáv o činnosti a hospodaření
za rok 2020, plánu činnosti OSH na rok 2022, předpokládaného rozpočtu na rok 2022, zprávy
OKRR, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:
I. Schvaluje:

jednotlivé zptávy o činnosti a hospodaření OSH zarok2020
2.Plánčinnosti OSH na rok2022
3. Rozpoěet OSH na rok 2021
4. Rozpočet OSH pro rok2022
5. Výši finančníchčástek, které mohou výkonné orgány OSH uvolnit z prostředků OSH aniž by
byly zahmuty ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 a rok 2022 bez předešlého projednání
s rozhodovacími orgány OSH.
starostka OSH - 10.000,-Kč
vedení OSH- 15.000,-Kč
1.

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. Volí:
1. Člena VV OSH Prachatice Ing. Jaroslava Haise

III. Ukládá:
,iďkonnému výboru OSH

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

shromažděním představitelů sborů.
2. Vyhodnotit diskusi ze shromáždění představitelů sboru včetně připomínek a náměty zapracovat
do planu práce.
3. Zabezpečit účastčlenůVV OSH Prachatice na výročníchvalných hromadách sborů v případé, že
o to sbory požádají.
4. Ohledně plánu práce na rok 2022 Shromažděnl představitelů sborů okresu Prachatice ukládá VV
OSH Prachatice dopracovat termíny jednotlivých akcí nejpozději do 28.2.2022 a zveřejnit na
webových stránkách
5.

všem sboŇm okresu prachatice
1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolůstanovenýchnarok}l22
2. Plně využívatk činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH)
3. Povinně nahlásit na OSH Prachatice emailové spojení
4. aktivně se podílet na revizi členskézákladny v centrální evidenci a jednotlivých zápisů
obsažených v této evidenci
všem členůmvv osH
1, Metodicky řídit činnost jim stanovených pracovních obvodů a jednotlivých sborů zahrnutých do
těchto pracovních obvodů.
2. Plně využivat k činnosti Informačního systému OSH (webových stránek OSH).
3. Zajišťovat bezproblémové a rychlé spojení mezi OSH a sbory.

Usnesení ze sbromáždění představitelů sborů bylo
předseda návrhové komise václav zaunmúller
Člen návrhové komise: FIí,DLE!_
Člen návrhové komise: )rr<e( p2665tEĚK

lns

