Z á p i s č. 4/2017
z jednání odborné rady mládeže ze dne 20. června 2017
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny
1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila
s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
- byla navržena a schválena Marcela Svobodová
Volba ověřovatele zápisu - byl navržen a schválen Lukáš Pokštefl
3. Kontrola usnesení:
- ukládá vítězům okresního kola hry Plamen účast na krajském kole –
účast je SDH Mirošov starší
4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen v Břasích:
Výsledky starších: 1. Volduchy, 2. Mirošov, 3. Němčovice, 4. Kříše, 5. Dobřív, 6. Osek
Výsledky mladších: 1. Mirošov, 2. Mlečice, 3. Osek, 4. Zbiroh
Došlo ke dvěma lehkým zraněním dětí, u kterých nebylo nutné ošetření lékaře a
jedno lehčí zranění vedoucí, která byla ošetřena v nemocnici.
Kromě pohárů za první tři místa obdrželo každé družstvo věcnou cenu, balík a diplom.
Soutěž byla velice dobře zorganizována, nedocházelo ke zbytečným časovým
prostojům, bylo perfektně připravené zázemí soutěže.
5. Dotace MŠMT:
Jarmila Baslová informovala o výši přidělených dotací pro tento rok – oproti
předchozímu roku jsou podstatně sníženy.
Přítomní schválili předložený návrh na rozdělení těchto dotací. Tento rok bude čerpat
5 sborů dotace na MTZ SDH a 2 sbory dotace na volnočasové aktivity.
Návrh rozdělení dotací bude předložen výkonnému výboru OSH.
6. Podzimní kolo hry Plamen:
Termín je 14. října 2017, místo konání Dobřív (u rybníka v obci).
Soutěž proběhne podle nových směrnic.
Hlavní rozhodčí: Jarmila Baslová ml. – SDH Dobřív
Velitel soutěže: Jarmila Baslová st., Petr Traxler
Začátek soutěže je v 9.00 hodin, předpokládaný konec ve 14.00 – 15.00 odin
Přihlášky je nutné odeslat na OSH Rokycany nejpozději do 2. října 2017
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7. Školení vedoucích MH:
Termín byl stanoven a 6. a 7. října 2017, místo konání bude upřesněno.
8. Zhodnocení krajského kola Plamen v Tachově:
soutěž byla dobře připravena, soutěžící byli ubytování ve stanech a u dobrovolných
hasičů v Tachově. Naše družstvo Mirošov se umístilo na 6. místě, všechna družstva
dostala věcnou cenu, balík a diplom. Této soutěže se zúčastnilo 5 rozhodčích
z okresu Rokycany.
Dorost Klatovy – neobsazeno ani družstvem, ani rozhodčími.
9. Usnesení:
I.

SCHVALUJE
a) zapisovatele Marcelu Svobodovou
b) ověřovatele zápisu Lukáše Pokštefla
c) c) rozdělení dotací na MTZ SDH a VA
d) termín soutěže požárních útoků Mirošov 12. srpna 2017
e) termín podzimního kola Plamen 14. října 2017 v Dobřívě
f) termín školení vedoucích MH 6. a 7. října 2017

II.

BERE NA VĚ DOMÍ
a) zhodnocení okresního kola hry Plamen v Břasích
b) zhodnocení krajského kola hry Plamen v Tachově

III.

UKLÁDÁ
a) čerpání dotací dle bodu 5) tohoto zápisu a zejména jejich včasné
vyúčtování a předání na OSH Rokycany

10 . Závěr jednání provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová, která poděkovala
přítomným za účast a popřála hezké prožití prázdnin.
Další jednání ORM proběhne 12. září 2017.

Zapsal:
Marcela Svobodová
Ověřovatel zápisu: Lukáš Pokštefl

