Z á p i s č. 6/2018

z výjezdního zasedání výkonného výboru OSH Rokycany dne 24. 11. 2018 v Břasích

Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů VV
1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, který uvítal přítomné a seznámil s programem –
na programu je pouze stanovení inventur, schválení plánuj práce VV na následující rok a
různé, podrobné zprávy o rozpočtu i zprávy z odborných rad byly předloženy na
shromáždění delegátů sborů 3. listopadu v Cheznovicích. K programu jednání nebylo
připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
Volba ověřovatelů zápisu - byli navrženi a schváleni Miloš Svoboda a Jiří Reindl
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 8/2018 – zdárně zajistit podzimní kolo hry Plamen - úkol splněn
4. Plán práce výkonného výboru na rok 2019:
Návrh termínů jednání výkonného výboru předložil Miloš Svoboda, byly navrženy tak,
aby vždy předcházely jednání VV KSH z důvodu schvalování vyznamenání.
Návrh plán u práce V byl přítomnými schválen.
5. Inventury majetku OSH:
Starosta Frost navrhl inventarizační komisi ve složení:
Ing. Karel Dlouhý, Miroslav Frost, Miloš Svoboda, Jarmila Baslová, Michal Liška.
Termín – 31. prosince 2018 od 11.00 hodin.
Návrh byl přítomnými schválen.
6.
7. Diskuse, různé:
Starosta Frost předložil návrh na udělení medaile ZPP členu VV Michalu Liškovi ze SDH
Mirošov, který v současné době zastává funkci vedoucího odborné rady represe. Návrh
byl přítomnými schválen.

Str. 2
8. Usnesení:
Výkonný výbor OSH Rokycany dne 24. 11. 2018
I.

SCHVALUJE:
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Miloše Svobodu a Jiřího Reindla
c) Plán práce výkonného výboru na rok 2019
d) Termín inventur a inventarizační komisi dle bodu 5/ tohoto zápisu
e) Udělení medaile Za příkladnou práci Michalu Liškovi – SDH Mirošov

II.
UKLÁDÁ
- úkol č. 9/2018 –zdárné provedení inventury majetku OSH Rokycany k 31.12. 2018
Zodpovídá: inventarizační komise

9. Závěr jednání provedl starosta OSH Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za
účast, vzhledem k blížícím se svátkům popřál hodně štěstí a zdraví a mnoho úspěchů
v nastávajícím roce.

Zapsal:
Ověřovatel zápisu:

Věra Sedláčková
Miloš Svoboda
Jiří Reindl

