
ZÁPIS Č. 3/2020 

 

 

z jednání ORM dne 14. září 2020 

 

Místo jednání:   zasedací místnost MZE Klostermannova 635 Rokycany 

Jednání vedl:      vedoucí ORM Jarmila Baslová 

Přítomni:             dle prezenční listiny 13 členů ORM 

 

 

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

K programu nebylo připomínek. J. Baslová přivítala rovněž nové členy ORM. Oficiální jmenný 

seznam členů ORM bude upřesněn po volbách na SDS dne 19. září a aktualizován na 

webových stránkách OSH. 

 

2. Volba zapisovatele                  - byl navržen a schválen Vladimír Brandtner 

Volba ověřovatele zápisu       - byli navrženi a schváleni Lukáš Pěnkava, Kamila Jíchová  

 

3. Kontrola usnesení: 

Z předchozího jednání ORM nevyplynuly žádné úkoly. 

 

4. Dotace z MŠMT: 

Jarmila Baslová upozornila, že by měly být čerpány do konce měsíce září. Termín vyúčtování 

od KSH (které provádí kontrolu vyúčtování) dosud nebyl oznámen. 

Dotace na MTZ SDH obdržely 4 sbory a na volnočasové aktivity 3 sbory, z nich má hotové 

vyúčtování SDH  Kařez. 

 

5. Podzimní kolo Plamen – ZPV: 

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace byl podán návrh na zrušení termínu na 

podzim 2020. Hlasováním všech přítomných byl návrh jednohlasně schválen . 

Termín okresního kola Plamen se posouvá na jaro 2021.  

 

6. Plán práce ORM na rok 2020: 

Bude dořešena soutěž Plamen, pexeso + uzle se bude konat v Cheznovicích, navržen termín 

13. března 2021. Rovněž se jako každoročně bude konat noční soutěž MH.  

Plán práce ORM bude dopracován na následující s chůzi rady, která se bude konat 

9. listopadu 2020. 

 

7. Školení vedoucích MH – termín 24. a 25. října, místo konání Osek. Zároveň proběhne 

přípravný kurz rozhodčích.  

Začátek školení je 24. října v 8.00 hodin, do 8. 10. je nutné nahlásit počty účastníků školení. 

Účastníci si s sebou vezmou sportovní oblečení a obuv. 
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8. Další projednávané záležitosti: 

14. 10. odborky MH – maximálně 4 děti – preventista, kronikář, velitel, strojník.  

Školení dle knihy Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH.  

Odborky – písemný test + ústní v případě nedostatečného počtu bodů.  

Účastníky je třeba nahlásit do 9. 11. na radě  ORM. 

 

9. Zpráva ORM na shromáždění delegátů sborů – Jarmila Baslová přečetla plné znění výroční 

zprávy o činnosti ORM za předchozí volební období., která bude přednesena na shromáždění 

delegátů 19. září ve Strašicích.  

 

10. Usnesení: 

Jednání ORM dne 14.9. 2020 

 

I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele Vladimíra Brandtnera 

b) Ověřovatele zápisu Lukáše pěnkavu a Kamilu Jíchovou 

c) Přesunutí termínu Plamen – ZPV na jaro 2021 

d) Zprávu o činnosti ORM za předchozí volební období 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ 

a) Školení vedoucích MH 24. a 25. října v Oseku a přípravný kurz rozhodčích 

b) 14. 10. odborky MH 

 

III. UKLÁDÁ 

- zdárně zajistit školení vedoucích MH + odborky 

                                                                                 Termín: dle termínu školení 

                                                                                 Zodpovídá: vedoucí + členové ORM 

 

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

a jednání ukončila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                      Vladimír Brandtner 

Ověřovatelé zápisu:                Lukáš Pěnkava 

                                                    Kamila Jíchová 

 
  



 

  



 


