Shromáždění delegátů sborů okresu Rokycany
Kařez, 27. 03. 2010
Počet listů: 3
Počet příloh: 7
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba pracovního představenstva, pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení volebního a jednacího řádu
4. Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období a hlavní změny činnosti pro další období
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady
6. Diskuze
7. Zpráva mandátové komise
8. Volba starosty OSH, náměstků starosty OSH, volba členů výkonného výboru OSH,
předsedy a členů kontrolní a revizní rady, potvrzení do funkcí vedoucích odborných rad,
volba kandidátů na funkce v KSH
9. Volba delegátů na IV. sjezd SHČMS
10. Projednání a schválení usnesení
11. Závěr, oběd
Jednání:
1. Zahájení provedl z pověření VV OSH Rokycany člen VV Miloš Svoboda, který v úvodu
omluvil starostu OSH p. Oldřicha Pařízka z důvodu jeho nemoci. Přivítal delegáty a
hosty shromáždění: náměstek MV pro vnitřní bezpečnost ing. Jaroslav Salivar, zástupce
Výkonného výboru SHČMS Praha ing. Jan Majer, člen VV KSH Plzeň p. Albert Jíra,
ředitel HZS Plzeňského kraje ÚO Rokycany plk. Dr. Petr Špelina, starosta obce Kařez p.
Václav Krofta a zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny p. Jiří Starý.
Delegáty i přítomné hosty přivítal také starosta obce Kařez p. V. Krofta.
P. Miloš Svoboda seznámil přítomné s programem a vyzval přítomné k návrhům na jeho
doplnění. O programu bylo provedeno hlasování. Pro navržený program hlasovalo všech
46 přítomných delegátů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
2. Volbu pracovního předsednictva, pracovních komisí, zapisovatele a ověřitelů zápisu
provedl p. Jan Pecháček.
Pracovní představenstvo navrženo v tomto složení:
p.Miroslav Frost - SDH Cheznovice
p.Jan Pecháček - SDH Bujesily
p.Božena Radoňová - SDH Dobřív
p.Věra Sedláčková - prac. kanceláře OSH
p.Miloš Svoboda - SDH Zbiroh
Hlasování: pro - 46, proti - 0, zdržel se - 0

2.
Zapisovatelkou navržena:
p. Ivana Andělová - SDH Zbiroh
Hlasování: pro - 46, proti - 0, zdržel se - 0
Ověřovatelé zápisu navrženi: p. Věra Sedláčková - prac. kanceláře OSH
p. Josef Melich - SDH Radnice
Hlasování: pro - 46, proti - 0, zdržel se - 0
Mandátová komise – navrženi: p. Zbyněk Knot - SDH Třebnuška
p. Pavel Kuncl - SDH Vranovce
p. Radek Franta - SDH Kříše
Hlasování: pro - 45, proti - 0, zdržel se - 1
Volební a návrhová komise- navrženi: p. ing. Martin Tomec - SDH Zbiroh
p. Josef Huml - SDH Cheznovice
p. ing. Pavel Trepeš - SDH Bujesily
p. Petr Marek - SDH Mýto
Hlasování: pro - 44, proti - 0, zdržel se - 2
3. Schválení volebního a jednacího řádu, bylo bez připomínek provedeno vedoucím jednání
p. Svobodou.
Hlasování: pro - 46, proti - 0, zdržel se - 0
4. Zpráva o činnosti OSH Rokycany a hlavní změny činnosti pro další období 2010 – 2015
– viz. příloha č. 1.
5. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady – viz. příloha č. 2.
6. V diskuzi vystoupil jako první p. A. Rataj - SDH Radnice, který jménem sboru navrhl p.
ing. Jaroslava Salivara jako kandidáta na náměstka starosty SHČMS Praha. Tento návrh
byl delegáty schválen jako bod usnesení.
Dalším diskutujícím byl p. ing. J. Salivar, který přednesl svoji vizi po případném svém
zvolení náměstkem starosty SHČMS.
Následně postupně vystoupili se svými projevy p. plk. Dr. Špelina, p. ing. Jan Majer,
p. Albert Jíra a p. Jiří Starý.
7. Zprávu mandátové komise přednesl p. Zbyněk Knot – viz. příloha č. 3.
8. Volby provedl předseda volební komise p. ing. Martin Tomec. O způsobu voleb nechal
delegáty hlasovat.
Hlasování: pro veřejné volby aklamací bylo všech 46 delegátů. Poté p. Tomec představil
jednotlivé kandidáty do voleb:
Pro volby do VV OSH Rokycany byl použit hlasovací lístek č. 1 – viz. příloha č. 4.
S navrženými kandidáty souhlasilo 46 delegátů, proti - 0, zdrželo se - 0

3.
Pro volby zástupců OSH Rokycany do KSH Plzeň byl požit hlasovací lístek č. 2 – viz.
příloha č. 5.
S navrženými kandidáty souhlasilo 46 delegátů, proti - 0, zdrželo se - 0
9. Pro volbu delegátů na IV. sjezd SHČMS a jejich náhradníků byl poadoužit hlasovací
lístek č. 3 – viz. příloha č. 6.
S navrženými kandidáty souhlasilo 46 delegátů, proti - 0, zdrželo - 0
Zpráva volební komise o provedených volbách přiložena a podepsána členy volební
komise – viz. příloha č. 7.
10. Volba delegátů na Shromáždění představitelů OSH Pk dne 17.4. 2010 v Nýřanech –
navrženi: Frost Miroslav – SDH Cheznovice, Svoboda Miloš – SDH Zbiroh,
Sedláčková Věra – pracovnice sekretariátu .
S navrženými kandidáty souhlasilo 46 delegátů, proti 0, zdrželo se 0
.
11 Návrh na usnesení přednesl p. ing. Martin Tomec.
P. M. Svoboda přednesl návrh na doplnění usnesení v bodě doporučuje:
Kandidaturu p. J. Černého na funkci starosty KSH Plzeň , návrh na doplnění usnesení
byl schválen.
Hlasování o návrhu usnesení: pro - 46, proti - 0, zdrželo se - 0
Usnesení bylo schváleno ve znění – viz. příloha č. 7.
12. Závěr provedl nově zvolený starosta OSH Rokycany p. Miroslav Frost. Poděkoval odstupujícím členům VV OSH za jejich práci a popřál hodně úspěchů novému výboru, všem
hasičům v okrese a vyjádřil naději, že nově zvolený VV OSH bude pracovat ke spokojenosti všech.
V úplném závěru bylo odstupujícím členům VV SDH Rokycany p. A. Ratajovi, p. J.
Melichovi, p. B. Prokopcovi a p. Reindlovi předáno poděkování za práci ve VV OSH.
Odstupujícímu starostovi p. Oldřichu Pařízkovi byl VV OSH udělen titul Čestný starosta
OSH.
Shromáždění delegátů sborů okresu Rokycany ukončil s přáním všeho dobrého do další práce
a hodně zdraví vedoucí Jednání p. Miloš Svoboda. Poté následoval oběd.
Zápis zpracovala: Ivana Andělová - SDH Zbiroh
Ověřovatelé: Věra Sedláčková - prac. kanceláře OSH
Josef Melich - SDH Radnice

