Zápis ze zasedání KSH JČK konaný dne 24.9.2019 v Klenovicích
Přítomní:
OSH CB - Mgr. Jiří Žižka
- omluven Pavel Hronek
OSH TA - Alois Pazdera
- přizváni, Jiří Šustr, Klára Peclinovská
OSH ST- Jaroslava Boukalová
OSH PT - omluvena Ing. Bc. Helena Kotrcová
OSH PI - Ing. Jiří Heinrich
OSH CK - Jaromír Marek
OSH JH - Josef Mihal
ZH JČK. - Jiří Novák
KKRR - Jan Novotný

Program:
1.)Uvítání přítomných, seznámení s programem
2.) Informace z VV SH ČMS
3.) Informace o dotacích
4.) Návrhy vyznamenání
5.) Různé
6.)Usnesení + závěr
Ad1,)Mgr Jiří Žižka – uvítal přítomné a zahájil zasedání v 16.15 hodin.
Ad2.)p. Pazdera- předal informace z VV SH ČMS, upozornil na řešení některých problémů v Stanovách SH
ČMS a zároveň navrhl některá řešení
–
určení 1. náměstka na všech úrovních
–
zřízení SS KSH a OSH a určení kdo bude a jak bude hlasování tohoto orgánu
Po diskuzi členů VV KSH, bylo vysloveno souhlasné stanovisko, které bude dál předáno k jednání
–
starosta KSH by měl být po zvolení automaticky členem VV SH ČMS, týká se i předsedy KKRR
Po diskuzi členů VV KSH, bylo vysloveno nesouhlasné stanovisko, návrh nemá nic společného
s demokratickými principy.
Přítomní se vyjádřili k dalším změnám, které bude na jednání VV SH ČMS pan Pazdera za JČK. prezentovat.
Termín připomínek a jejich forma bude upřesněn na SS OSH.
Nový plán práce na dh.cz.
Materiály pro VH a volby (návrhy tiskopisů na dh.cz).
Pavel Hronek – doplněn jako zástupce JČK. v ÚORM.
Ad3.) pí. Boukalová – nový systém zpracování dotací přes KSH , nutno dodržet termíny a tabulky
zasílat v elektronické podobě pro další zpracování.
Zpracované podklady zaslat do 31.10.2019 – pro USC
co nejdříve PS a Plamen
do 15.11.2019 – VA (email: osh.strakonice@seznam.cz
boukalinda @email.cz )
Ad4.)p. Pazdera – zaslaná ocenění CB a ST schválena VV SH ČMS.
-návrhy na vyznamenání jednotlivými OSH, byly projednány

Ad5.)Informace na výzvu hejtmanky – sázení stromků – bude upřesněno koncem října 2019
- nový návrh – vedoucího aktivu ZH za OSH Strakonice ,místo ing. Sokola – bude vyřešen po volbách
Ad6.) Návrh Usnesení + starosta provedl závěr zasedání
-Usnesení.
1. VV KSH po projednání schvaluje projednané připomínky ke Stanovám SH ČMS dle bodu 2.)
2. VV KSH po projednání schvaluje předložené návrhy na vyznamenání
3. VV KSH bere na vědomí informace podle bodu 3.) a ukládá členům VV KSH dodržet stanovené termíny
Závěr jednání provedl starosta KSH JČK. Mgr. Jiří Žižka v 18.30 hodin.

Zapsala: Boukalová

Ověřil: Alois Pazdera
Ing. Jiří Heinrich

