
                                            Z á p i s  č.  1/12 
                   z jednání ORM OSH Rokycany dne 25.1. 2012 
 
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:   Jarmila Baslová, vedoucí ORM Rokycany 
Program jednání:  1. Zahájení 
                                2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
                                3. Kontrola úkolů 
                                4. Projednání soutěže v pexesu ve Zbiroze 28.1. 2012 
                                5. Zprávy z OSH Rokycany 
                                6. Kontakty na jednotlivé členy ORM 
                                7. Různé a organizační záležitosti 
                                8. Usnesení 
                                9. Závěr 
 

1) Jednání zahájila vedoucí ORM pí Baslová, přivítala přítomné, zejména 
hosty – starostu OSH Rokycany Miroslava Frosta a náměstka starosty 
Miloše Svobodu 

 
2) Volba zapisovatele:               navržena pí Ivana Andělová 

Volba ověřovatelů zápisu:    Jana Svobodová – SDH Zbiroh 
                                                 Pavel Turek – SDH Přívětice 
Oba návrhy byly přítomnými schváleny. 
 

 
3) Kontrola úkol ů – z předchozího jednání nebyly uloženy žádné úkoly. 

 
      4) Soutěž v pexesu ve Zbiroze 28.1. 2012: 
          p. Svoboda informoval o zajištění prostor na pexeso v sobotu 28.1., 
          dojezd dětí před hasičský dům, odvoz aut na parkoviště a odchod 
          do zasedací místnosti měst. úřadu Zbiroh, kde bude již vše připraveno – 
          stolky pro 4 členy, u každého bude rozhodčí. Zapisovat bude pí Andělová 
          Ivana a pí Frostová Šárka, ukládání výsledků soutěže do PC Jan Pecháček. 
          Prezence Ivana Andělová, rovněž kontrola pravidel pexesa (5 kol a 
          potom výřad). 
 

5)Zprávy z OSH Rokycany – informoval starosta Frost: 
Seznámil s kontrolou ze SH ČMS – mj. kontrolovány i zápisy 
z odborných rad. Kontrolu provedl člen VV SH ČMS p. Hulec a člen 
ÚKRR p. Kumpán s tímto zjištěním: plán práce ORM zpracován 
včetně dokumentace a programu jednání, zápisy jsou přehledné, 
odpovídající programu. Je třeba z každého zápisu vyhotovit usnesení a 
v úvodu jednání zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu.          
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6)Byly doplněny kontakty  na vedoucí MH i nové členy ORM. 
 
     7) Různé a organizační záležitosti: 
         Byly řešeny organizační zháležitosti soutěže v pexesu, tj. počty 
         účastníků dospělých i dětí z jednotlivých sborů, řešeno občerstvení,  
         rozdělení do kategorií (přípravka do 6 let, mladší 6-10 let, 
         starší 11-15 let). Průběh na 5 kol: 
         1. kolo 15 minut, 5 min. přestávka, body 4,3,2,1 (podle počtu kartiček, 
         kdo bude mít nejvíc, má 4 body, ostatní 3,2,1), potom rozstřel. Každé dítě 
         obdrží kartičku, kde se píší výsledky. Začátek soutěže v 9.00 hodin. 
         Pí Baslová: ceny zajištěny pro všechny děti, první tři místa oceněny     
         diplomem. 
         Informace:  jednání KRM odloženo na 15. února 2012. 
 
      8) Usnesení 
           Jednání ORM OSH Rokycany dne 25.1. 2012 
 
                                                    schvaluje 
          
           - zapisovatele               pí Ivanu Andělovou 
           - ověřovatele zápisu    p. Pavla Turka – SDH Přívětice 
                                                 pí Janu Svobodovou – SDH Zbiroh 
           - průběh soutěže v pexesu dle bodu 7) tohoto zápisu 
     Pro:  15                     Proti: 0                                      Zdržel se: 0              
 
 
                                                   bere na vědomí 
 

- informaci o výsledcích kontroly ze SH ČMS 
- informaci o průběhu soutěže v pexesu ve Zbiroze 28.1. 2012 
 
                                                ukládá 
 
1) zvoleným zapisovatelům jednání ORM dodržovat čl. 10 Stanov 

(zápis z jednání orgánů) – tj. uvést zejména místo jednání, 
kdo jednání vedl, vollbu zapisovatele a ověřovatele zápisu, usnesení 
z jednání. 

 
           Zapsal:                            Ivana Andělová 
           Ověřovatelé zápisu:       Pavel Turek 
                                                   Jana Svobodová 



          
 
 
 

                          


