Z á p i s č. 1/2017

z jednání výkonného výboru OSH Rokycany ze dne 18. ledna 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 12členů

1. Jednání zahájil starosta Miroslav Frost, uvítal přítomné a seznámil s programem.
K programu nebylo připomínek.

2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu

- byla navržena a schválena Věra Sedláčková
- byl navržen a schválen Miloš Svoboda a Jan Pecháček

3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 6/16 – řádně provést inventuru majetku OSH
- úkol splněn
- úkol č. 7/16 – řádně zajistit shrom.předst.sborů v Kařeze
- úkol splněn
- úkol č. 8/16 – informovat předst.sborů o změnách, schválených na
shrom.předst.OSH v Přibyslavi
- úkol splněn
- úkol č. 9/16 - členům VV zúčastňovat se ŘVH
- úkol trvá

4. Starosta Frost seznámil přítomné s výsledkem inventur na OSH Rokycany k 31.12.
2016: byl zkontrolován fyzický stav předmětů jak na OSH Rokycany, tak i ve skladu
v Mirošově a prověřeny smlouvy o výpůjčce u sborů, kterým bylo zapůjčeno vybavení
pro MH, zakoupené z dotací. Nebyly shledány žádné rozdíly, stav majetku OSH se
shoduje s inventurními seznamy.
Rovněž byla zkontrolována pokladní hotovost a ceniny (poštovní známky) -bez závad.

5. Starosta Frost seznámil se směrnicí starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji
členů SH ČMS. Ze směrnice mimo jiné vyplývá, že každý okres určí 3 členy, kteří
budou moci pracovat s údaji v evidenci sborů. Za okres Rokycany byli navrženi:
Miroslav Frost, Ing. Karel Dlouhý a Věra Sedláčková. Návrh byl přítomnými přijat.

6. Starosta Frost předložil zpracovaný kalendář soutěží na rok 2017 – je obdobný, jako
v předchozích letech- soutěže a memoriály sborů. Kalendář soutěží byl přítomnými
schválen, po určení data a místa konání soutěže v PS bude ještě doplněn o tyto údaje.
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7. Návrh na usnesení, usnesení:
Výkonný výbor OSH Rokycany dne 18.1. 2017
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Věru Sedláčkovou
b) Ověřovatele zápisu Miloše Svobodu a Jana Pecháčka
c) Inventury majetku OSH Rokycany k 31.12. 2016
d) 3 členy za okres Rokycany, kteří budou mít přístup do evidence SDH –
úpravy a změny ve sborech: Miroslav Frost, Ing. Karel Dlouhý, Věra
Sedláčková
e) Kalendář soutěží na rok 2017

8. Závěr jednání provedl starosta Frost, který poděkoval přítomným za účast.

Zapsal:

Věra Sedláčková

Ověřovatelé zápisu:

Miloš Svoboda
Jan Pecháček

