
ZÁPIS Č. 6/2019 

 

z jednání ORM dne 9. září 2019 

 

Místo jednání:   zasedací místnost OSH Rokycany 

Jednání vedl:      vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:             dle prezenční listiny 14 členů ORM 

 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 

s programem.  K programu nebylo připomínek. 

 

2. Volba zapisovatele –  Ivana Andělová 

Volba ověřovatele zápisu –  Petr Traxler 

 

3. Kontrola usnesení:  

- úkol č. 7/2019 – v termínu vyúčtovat a předat na OSH dotace na MTZ a VA – úkol trvá 

 

4. Zhodnocení soutěží: vše proběhlo v pořádku, SDH Mlečice účast na KK Plamen. Na okresní 

kolo hry plamen se nepodařilo zajistit dostatečný počet rozhodčích. 

 

5. Příprava soutěže Plamen – ZPV: 

Soutěž proběhne v sobotu 12. října v Mlečicích. 

Bude odeslána žádost na Obecní úřad Mlečice – nahlášení soutěže a povolení ke vstupu na 

pozemky obce. 

Strava – párek v rohlíku, čaj (várnice), sušenka.  

Trasa: 2,5 – 3 km 

Dojezd v 8.00 hodin, start v 8.30 hodin 

Dne 27. 9. bude v 17.00 hodin sraz u hasičské zbrojnice – kontrola tratě. 

Technické zázemí – stany na startu a v cíli (stůl, židle).  

Střelba: vzduchovky (sklad Rokycany), technické prostředky  a lano – SDH Mlečice 

Přihlášky je nutné odeslat do 2. října 2019 na OSH Rokycany! 

 

6. Dotace na MTZ a volnočas. aktivity – vyúčtování dle pokynů OSH je třeba předat na OSH tak, 

aby mohlo být zpracováno a odesláno ke kontrole na KSH do konce měsíce září.  

 

7. Různé: 

9.-11. listopadu listopadu proběhne v Oseku školení vedoucích MH, je třeba nahlásit počet 

vedoucích, kteří se školení zúčastní, prozatím je nahlášeno: 

Strašice 3x 

Cheznovice 2x 

Dobřív 3x 

Mlečice 4x 

Mirošov 5x 

Kamenný Újezd 2x 

Hrádek 1x 

- L. Brandtner navrhl projednat dorost na okresním kole požárního sportu (jedná se o 

několik dětí), aby se mohly zúčastnit krajského kola soutěže 
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8. Usnesení 

Jednání ORM dne 9. 9. 2019 

I. SCHVALUJE 

a) zapisovatele 

b) ověřovatele zápisu 

c) organizační zabezpečení hry Plamen – ZPV  12. 10. v Mlečicích 

 

II. UKLÁDÁ 

- úkol č. 8/2019 – zajistit zdárný průběh soutěže Plamen 12.10. v Mlečicích 

                                                                                          Zodpovídá: J. Baslová a členové ORM 

 

9. Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala přítomným za účast 

a jednání ukončila.  

 

 

 

 

 

Zapsal:                         Ivana Andělová 

Ověřovatel zápisu:    Petr Traxler 


