Zápis

Z jednání rady prevence okresu Trutnov konané dne 14.3 2015
Místo konání stanice HZS Trutnov

Přitomni: Dle prezence 6 členů
Omluveni 2 členové Paťavová Jitka Suchý Vladimír
Host : 1 Zelený Karel z SDH Zábřezí okrsek č5
Program: Volba návrhu na vedoucího OORP OSH Trutnov
V průběhu semináře bylo hovořeno s panm Karlem Zeleným jediným preventistou z okrsku č.5 zda
by přispoupil na možnost návrhu doplnění člena OORP za okrsek č.5. Pan Zelený souhlasil –
jeho kooptace bude dořešena s okrskem č.5 po shromáždění delegátů 27.3 2015
Členové rady se pozastavili na nominaci dvou zástupců za okrsky č.2. a 7. Bude akceptováno
rozšíření 11 členů OORP OSH Trutnov.
Rada projednala návrh a doporučila pana Petra Řehůřka na vedoucího OORP OSH Trutnov.
Zapsal Švanda Jaroslav

Ověřil: Řehůřek Petr

Zápis

Výsledek z elektronického hlasování na vedoucího rady prevence OSH Trutnov
ve dnech 18.3 až 25.3 2015
Ačkoliv bylo na jednání rady prevence už dvakrát rozhodováno o návrhu na vedoucího
OORP Trutnov. 10.2 2015 na řádném jednání kde bylo konstátováno pravděpodobné složení
ze stávajících členů a 14.3 2015 po semináři referentů prevence na stanici HZS Trutnov.
Na vedoucího byl doporučen a navrhžen Petr Řehůřek, tato rozhodnutí a doporučení
nebylo přijato z důvodu počtu členů na jednání a doporučeno nové jednání.
Zdůvodu možné neúčasti na novém jednání rady bylo domluveno a členy akceptováno
elektronickénu zaslání nového navrhu na vedoucího OORP OSH Trutnov.
Návrhy byly zasílány email panu Jaroslavu Švandovi.
Tohoto vyjádření se zůčastnolo 8 členů z 10.
Šest (6) členů se vyjádřilo pro pana PETRA ŘEHŮŘKA
Jeden (1) pro pana Jaroslava Švandu
Jeden (1) bez návrhu

Vyjádření členů mám v tiskové podobě a mohu je předložit ke kontrole OKRK OSH Trutnov
Závěrem mohu konstatovat že členové navrženi do OORP navrhují většinou na vedoucího rady
OORP OSH Trutnov
V Černém Dole 26.3 2015
Zapsal Jaroslav Švanda
člen OORP

pana PETRE ŘEHŮŘKA

