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3.6.2018, Restaurace „U Václava“ – Rokycany - 19,00 hod. 

 

Zápis ze schůze OV ČSCH, OO Rokycany – 3/2018 - mimořádná 
 
Program schůze : 

 

1. Zahájení, schválení programu. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Krajského sdružení Plzeňského kraje – delegáti + člen za ČSCH,OO Rokycany 

4.   Závěr.   

Přítomni členové okresního výboru :   
 

Kesner Lubomír - předseda, Fait Jiří - jednatel, Blecha Petr - pokladník, Ing. Macháček Petr - 

člen, Spousta Václav - člen 

 ( viz prezenční listina ) 

 

 -přítomno 5 členů OV ČSCH, OO Rokycany - jsme usnášení  schopni - 100% účast. 

     

ad 1) Zahájení, schválení programu : 

 

-Schůzi zahájil předseda OV ČSCH, OO Rokycany přítel Kesner, všechny přítomné 

přivítal a přednesl program schůze, po té otevřel diskusi k programu schůze 

 

 -žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení :  

 

Usnesení OV3/26-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje program jednání. – Schváleno 

pěti hlasy. 

 

ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu : 

 

-Zapisovatelem navržen:   přítel Lubomír Kesner 

      -Ověřovatelé zápisu:   všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 - žádný z přítomných neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování pro tento 

návrh usnesení :  

 

 Usnesení OV3/27-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje zapisovatelem Lubomíra 

Kesnera a ověřovateli budou všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany“ – Schváleno pěti 

hlasy. 

 

ad 3)  Krajské sdružení Plzeňského kraje: 

 

-přítel Kesner informoval přítomné členy OV ČSCH, OO Rokycany o došlé pozvánce na 

schůzi – konferenci KSPK, která je volební a bude se konat 17.6.2018 v chovatelském areálu 

ČSCH ZO Nýrsko od 10,00 hodin – ( viz příloha zápisu – pozvánka s programem ). 



Z diskuse byla přijata tato usnesení : 

 

 

Usnesení OV3/28-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje jako stálého člena do výboru 

KSPK přítele Lubomíra Kesnera“ – Schváleno pěti hlasy 

 

Usnesení OV3/29-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany schvaluje př. Petra Blechu a př. 

Lubomíra Kesnera jako delegáty na konferenci KSPK konanou 17.6.2018 v Nýrsku od 10,00 

hodin a jako náhradníka Ing. Petra Macháčka – Schváleno pěti hlasy. 

 

Usnesení OV3/30-2018: „OV ČSCH, OO Rokycany pověřuje delegáty konference KSPK, aby 

prosazovali změnu organizačního řádu ve smyslu zastoupení všech okresních organizací ve 

výboru KSPK po jednom zástupci a celkový počet členů na šest. Dále KK KSPK neustavovat a 

pro kontrolní činnost, využít všechny předsedy z okresních KK – Schváleno pěti hlasy. 

 

ad 6) Závěr : 
 

Jednání ukončeno v 20,00 hod. 

 

 

          Lubomír Kesner, v. r.                                                                Jiří Fait, v. r. 

předseda OV ČSCH, OO Rokycany                                  jednatel OV ČSCH, OO Rokycany 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapsal: Lubomír Kesner 

 Ověřovatelé: všichni členové OV ČSCH, OO Rokycany 

 Předáno k ověření: dne 4.6.2018 

 Ověřování ukončeno: ( emailovou korespondencí ) dne 10.6.2018 


