ZÁPIS Č. 2/2020

z jednání ORM dne 3. července 2020
Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: vedoucí ORM Jarmila Baslová
Přítomni:
dle prezenční listiny 8 členů ORM

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, uvítala přítomné a seznámila s programem.
K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele
Volba ověřovatele zápisu

- byla navržena a schválena Eliška Lišková
- byl navržen a schválen Vladimír Brandtner

3. Kontrola usnesení:
Z předchozího jednání ORM nevyplynuly žádné úkoly.
4. Jarmila Baslová informovala o výši dotací MŠMT pro mladé hasiče, přidělených na OSH
Rokycany – volnočasové aktivity a MTZ SDH.
Na čerpání dotací na MTZ SDH byly navrženy a schváleny sbory:
Hrádek, Mlečice, Cheznovice, Volduchy. .
Na čerpání dotací na volnočasové aktivity byly navrženy a schváleny sbory:
Mirošov, Mlečice, Kařez.
Věra Sedláčková krátce hovořila k vyúčtování dotací, k formulaci názvů zakoupených
předmětů na faktuře – nesmí být slovo „sportovní“, tyto dotace jsou poskytovány z jiného
dotačního účtu, u některých nákupů je sporné, zda může být do dotací zaúčtován –
telefonicky ověřovat s pí Sedláčkovou každý nákup.
Z každého zakoupeného předmětu musí být pořízena fotodokumentace, u volnočasových
aktivit nejméně 3 fotky z jedné akce, logo MŠMT!
5. Podzimní kolo ZPV:
Místo konání Hrádek, OZ a další podrobnosti budou dohodnuty na následujícím jednání ORM.
6. Školení vedoucích MH:
Termín 24. – 25. října, místo konání Osek.
14. listopadu odborky – vedoucí + děti – místo konání Strašice.
7. Různé, diskuse:
Následující jednání odborné rady mládeže proběhne 14. září 2020 od 16.00 hodin.
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8. Usnesení:
Jednání ORM dne 3. 7. 2020
I.

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Elišku
b) Ověřovatele zápisu Vladimíra Brandtnera
c) Rozdělení dotací MŠMT na volnočasové aktivity
d) Rozdělení dotací MŠMT na materiálně technické zabezpečení
e) Místo konání podzimního kola ZPV – Hrádek
f) Termín školení ved. MH 24.-25. října, místo konání Osek
g) Termín následujícího jednání ORM na 14. září 2020

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

Zapsal:
Eliška Lišková
Ověřovatel zápisu: Vladimír Brandtner

