
22. ledna placení členských příspěvků

čtvrtek      průběžná zpráva o konání VVH SDH  - hlášení

průběžné hodnocení VVH  okrsků 

inventura

zpráva o odevzdaných kandidátních listinách - volby

 19. února placení členských příspěvků

čtvrtek      celková zpráva o konání VVH SDH  - hlášení

celkové hodnocení VVH  okrsků 

zpráva o přípravách V. řádného sjezdu SH ČMS

schválení kandidátních listin - volby do OSH

 12. března příprava shromáždění delegátů SDH a okrsků

čtvrtek      organizační pokyny k I.kolům PS

zpráva o přípravách V. řádného sjezdu SH ČMS

schválení inventarizace a hospodaření za rok 2014

 21. března shromáždění delegátů SDH                                                     SOBOTA

18. dubna shromáždění delegátů OSH                                                     SOBOTA

23. dubna příprava okresních kol PS, D a MH, propozice k II.kolům PS

čtvrtek      kontrola čerpání rozpočtu 2014

propozice k II. kolům PS

propozice k okresnímu kolu hry PLAMEN

zpráva o průběhu školení 

zpráva o přípravách V. řádného sjezdu SH ČMS

28. května vyhodnocení PO očima dětí

čtvrtek      informace o nadcházejících soutěžích

hodnocení okresního kola hry PLAMEN a PS

zpráva o přípravách V.řádného sjezdu SH ČMS

18. června přípravy V. řádného sjezdu SH ČMS                                              ČTVRTEK

4. - 5. července V. řádný sjezd SH ČMS

10. září hodnocení V. řádného sjezdu SH ČMS

čtvrtek      hodnocení PO očima dětí, hodnocení krajských kolo MH a PS

kontrola čerpání rozpočtu OSH

příprava ZPV

příprava shromáždění představitelů SDH a okrsků

22. října hodnocení  ZPV

čtvrtek      pokyny ke konání VVH SDH a okrsků

příprava shromáždění představitelů SDH a okrsků

různé

21. listopadu shromáždění představitelů SDH a okrsků                                SOBOTA

10. prosince plány OOR na rok 2016

čtvrtek      hodnocení shromáždění představitelů SDH a okrsků

ustanovení inventarizační a skartovací komise

příprava plánu práce VV na rok 2016

kontrola plnění úkolů, schválení hasičských vyznamenání

informace kanceláře OSH a nadřízených orgánů, informace HVP

zprávy vedoucích odborných rad

zprávy z okrsků

příprava na nové volební období

různé

                                                   Plán práce byl schválen dne  11.12. 2014

                                PLÁN PRÁCE NA ROK  2015
                      VÝKONNÝ VÝBOR SH ČMS OKRES PARDUBICE

Stálé body jednání


