
                                                                   Z á p i s   č. 4/2015 
 

z jednání odborné rady mládeže dne 8. června 2015 
 
Místo jednání:  zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:    vedoucí ORM Jarmila Baslová 
Přítomni:           dle prezenční listiny 10 členů  
 
Program jednání:   1. Zahájení 
                                   2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                   3. Kontrola usnesení 
                                   4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen 
                                   5. Rozdělení dotací MŠMT 
                                   6. Krajské kolo hry Plamen 
                                   7. Diskuse 
                                   8. Usnesení 
                                   9. Závěr 
 

1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a seznámila 
s programem. K programu nebylo připomínek.  

 
2. Volba zapisovatele              - byl navržen a schválena  Ivana Andělová 

Volba ověřovatele zápisu  - byl navržen a schválen Vladimír Brandtner a Jakub 
Ptáčník, 

 
3. Kontrola usnesení: 

- Zajistit zdárný průběh okresního kola hry Plamen                                 - úkol splněn 
- Zajistit rozhodčí na kraj.kolo dorostu a hry Plamen                              -úkol splněn 

 
4. Zhodnocení okresního kola hry Plamen: 

Jarmila Baslová vyslovila poděkování SDH Němčovice za vzorné zabezpečení této 
soutěže. Výsledky soutěže: 
Kat. mladší – 1. Zbiroh, 2. Kříše, 3. Mirošov, 4. Němčovice, 5. Cheznovice, 6. Strašice, 
7. Osek 
Kat. starší: 1. Volduchy, 2. Mirošov, 3. Lhota pod Radčem, 4. Osek, 5. Kařez, 6. 
Strašice 
Krajského kola hry Plamen se nezúčastní  SDH Zbiroh z důvodu – není řidič který by jel 
s dětmi, tudíž byli osloveni další družstva a na krajskou soutěž pojede družstvo 
z Němčovic starší a mladší pojede družstvo z Volduch. Bylo doporučeno,  aby tato dvě 
družstva obdržela odměnu 1000.- Kč na družstvo – předání po absolvování krajské 
soutěže. Tento návrh bude předložen ke schválení na jednání výkonného výboru 
OSH.  
Pořadatelem zahajovacího kola hry Plamen 2015 – 2016 bude SDH Strašice. 

 
5. Dotace MŠMT pro rok 2015:  

Při rozdělování dotací bylo přihlédnuto k aktivitě a zapojení sborů v soutěžích a 
rovněž k tomu, které sbory obdržely dotace v předchozích letech. 
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 Bylo navrženo a schváleno, že dotaci MŠMT v roce 2015 obdrží sbory:                                                                                                                                                        
Volduchy, Kříše, Strašice, Osek a Němčovice. Výše dotace je pro všechny sbory stejná 
a je stanovena na základě celkového objemu přidělených dotací z MŠMT na 
materiálně – technické zabezpečení sborů s mladými hasiči.  
Faktury za zakoupené zboží budou předány na OSH, které potom následně 
vyfakturuje sborům rozdíl mezi dotací a vlastními náklady. 
Volnočasové aktivity – bylo navrženo, aby tento rok čerpal tuto dotaci SDH Volduchy. 
Návrh byl přítomnými schválen. 
Návrh na rozdělení dotací bude předání ke schválení výkonnému výboru OSH. 
                                                                                                                                                 
Je nutné zakoupit startovní čísla na CTIF – ORM vznese na následném jednání 
výkonného výboru OSH požadavek starostovi OSH na zakoupení těchto čísel z dotací 
Pk. 
 

6. Krajské kolo hry Plamen: 
Místo konání Plzeň, termín 13. a 14. června 2015 (sportovní areál Trnová).  

             Účast  –  SDH Němčovice kat. st 
                             SDH Volduchy    kat. ml. 

Rozhodčí na kraj: Baslová Jarmila st. ,Veverka Jarda ,Levý Radek 
 

7. Diskuse: 
- Podzimní kolo hry Plamen – termín byl stanoven na 24.10. 2015, místo konání 

Strašice, zahájení v 9.00 hodin 
- Jarmila Baslová seznámila přítomné s výsledky krajského kola soutěže v požárním 

sportu 
 

8. Návrh na usnesení, usnesení: 
Jednání ORM Rokycany dne 8. 6. 2015 
 
I. SCHVALUJE 

a) Zapisovatele 
b) Ověřovatele zápisu 
c) Rozdělení dotací MŠMT pro rok 2015 dle bodu 5/ tohoto zápisu – bude 

předloženo ke schválení VV OSH 
d) Návrh odměny ve výši  ve výši 1.000 Kč družstvům, která se zúčastní 

krajského kola  hry Plamen. Návrh bude předložen ke schválení VV OSH 
 

II. BERE NA VĚDOMÍ 
a) Zhodnocení okresního kola hry Plamen v Němčovicích 
b) Informace o krajském kole hry Plamen 
c) Informace o výsledcích  krajského kola soutěže v požárním sportu 

 
III. UKLÁDÁ 

a )účast rozhodčích a družstev na  kraj 
b)vypracovat OZ na podzim a projednat s SDH Strašice Plamen 2015 -2016 



 
 

 
         Pro:  10                                                     Proti: 0                                           Zdržel se: 0            
 
 

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

 
 
 
  Zapsal:                               Ivana Andělová 
  
 Ověřovatel zápisu:          Jakub Ptáčník 
                                             Vladimír Brandtner 


