
ZÁPIS   č. 8/2019 

 

z výjezdního zasedání  výkonného výboru OSH Rokycany dne 7. prosince 2019 

 

Místo jednání:   Strašice – hotel Pošta 

Přítomni:            dle prezenční listiny 11 členů VV 

 

1. Jednání zahájil Miroslav Frost,  který uvítal přítomné a v úvodu poděkoval  členům 

VV za jejich práci v letošním roce i v celém uplynulém volebním období.  Seznámil 

s programem – k  programu nebylo připomínek.  

 

2. Volba zapisovatele             -   byla navržena a schválena Věra Sedláčková 

Volba ověřovatelů zápisu -  byli navrženi a schváleni Ladislav Drobička, Ladislav Král 

 

3. Kontrola usnesení: 

- úkol č. 9/2018 –zajistit zdárný průběh shromáždění představitelů SDH 

                             30.11. 2019 v Cheznovicích                                        úkol splněn 

 

             -úkol č. 10/2018 –provést inventuru majetku OSH ve skladě v Mirošově i na  

                                sekretariátu OSH                     Termín: 30.12. 2019      úkol trvá 

                                                                               

 

- úkol č. 11/2019 – ukládá všem členům VV dle svých možností se zúčastnit valných  

                                 hromad v místě svých okrsků                                             úkol trvá 

 

4. Plán práce výkonného výboru OSH Rokycany na rok 2020: 

Návrh plánu práce VV předložil Miloš Svoboda. Plán je sestaven tak, aby jednání VV 

OSH Rokycany bylo vždy před jednáním VV KSH, aby bylo možno schválit a odeslat na 

KSH včas návrhy na vyznamenání. Plán byl přítomnými schválen. 

 

5. Různé, diskuse: 

Byly předloženy návrhy na vyznamenání:  

Miroslav Frost, SDH Cheznovice – návrh na udělení titulu ZH 

Věra Sedláčková, SDH Přísednice – návrh na udělení titulu ZH. 

Josef Houda, Prašný Újezd – návrh na udělení titulu ZH. 

Návrhy byly přítomnými schváleny. 

Dále starosta Frost hovořil o změně sídla OSH Rokycany. Důvodem je prodloužení 

smlouvy o pronájmu objektu, o kterém rozhoduje HZS Pk, pouze do konce roku 2020. 

Změnu sídla OSH bude řešit nově zvolený výkonný výbor OSH, který bude ustaven po 

shromáždění delegátů sborů na jaře 2020. 
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6. Usnesení: 

Jednání VV OSH Rokycany dne 7. 12. 2019 

 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele Věru Sedláčkovou 

b) ověřovatele zápisu Ladislava Drobičku, Ladislava Krále 

c) návrh na udělení titulu ZH Miroslavu Frostovi (SDH Cheznovice), Věře 

Sedláčkové (SDH Přísednice) a Josefu Houdovi (SDH Prašný Újezd) 

d) plán práce výkonného výboru OSH Rokycany na rok 2020 

 

II. UKLÁDÁ: 

- trvají úkoly č. 10/2019 a 11/2019                                                             

 

7. Závěr jednání provedl starosta Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast a 

schůzi ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                  Věra Sedláčková 

Ověřovatelé zápisu:          Ladislav Drobička 

                                               Ladislav Král 

 

           

 

 

 

 
 



  



 

  



 


