
                                                       Z á p i s  č.  5/2014 
 
z jednání ORM Rokycany dne 1. 9. 2014 
 
Místo jednání:         zasedací místnost OSH Rokycany 
Jednání vedl:           za nepřítomnou Jarmilu Baslovou starosta OSH Rokycany  
                                  Miroslav Frost 
Přítomni:                 dle prezenční listiny 15 přítomných 
 
Program jednání:   l. Zahájení 
                                2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
                                3. Kontrola usnesení 
                                4. Kontrola účasti na LT, dotace 
                                5. Zhodnocení závěrečného kola hry Plamen – okresní i krajské kolo 
                                6. Příprava zahajovacího kola hry Plamen 
                                7. Školení  vedoucích a rozhodčích mládeže 
                                8. Zprávy z výkonného výboru OSH, KSH 
                                9.  Usnesení 
                              10. Závěr 
 
1. Jednání zahájil náměstek starosty OSH Miroslav Frost, který uvítal přítomné a  
    seznámil s programem. 
 
2. Volba zapisovatele.               byla navržena a schválena Ivana Andělová 
    Volba ověřovatele zápisu:     byla navržena a schválena Eliška Lišková 
 
3. Kontrola usnesení: 
    V předchozím jednání ORM nebyly uloženy žádné úkoly. 
 
4. Kontrola účasti na LT, dotace: 
    Kontrola účasti na letních táborech MH v letošním roce neproběhla z důvodu nemoci 
    vedoucí ORM Jarmily Baslové.  
    V letošním roce nepožádal žádný sbor o dotace na letní tábor. 
    Dotace Plzeňského kraje – starosta Frost informoval o záměru přidělit z této dotace částku 
    sborům, které začínají pracovat s mladými hasiči (Lhota pod Radčem, Mirošov, Kařez,  
    Němčovice).  
    Dotace z Ministerstva školství na MTZ SDH: na předchozím jednání ORM byly dotace 
    rovněž přiděleny sborům, které začínají pracovat s mladými hasiči, vyúčtování proběhne 
    v měsíci září. 
 
5. Zhodnocení závěrečného kola hry Plamen: 
    Okresní kolo proběhlo ve Lhotě pod Radčem, hodnoceno kladně, krajského kola 
    se zúčastnili mladí hasiči ze SDH Němčovice. 
 
6. Příprava zahajovacího kola hry Plamen: 
    Termín byl předběžně navržen na 25. října, místo konání Bujesily. 
    V 8.30 hod. počátek branného závodu + štafeta dvojic. Organizační zabezpečení 
    závodu bude zpracováno a rozesláno účastníkům soutěže,  přihlášky  sbory odešlou  
    na OSH nejpozději do 20. října 2014.     
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7. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže: 
    Školení proběhne v listopadu – prosinci letošního roku, termín bude upřesněn.  
    Školitelé – Jarmila Baslová a Petr Traxler, rovněž bude přizvána Bc. Renata Vídršperková. 
 
8. Zprávy z výkonného výboru OSH, KSH – informoval starosta Frost, dále 
    upozornil na soutěž SDH Mirošov 18. října 2014 (trasa 5, 10, 15 km). 
 
9. Usnesení: 
 
     Jednání ORM Rokycany dne 1. 9. 2014 
 
                                                     s c h v a l u j e : 
 

- zapisovatele Ivanu Andělovou 
- ověřovatele zápisu Elišku Liškovou 
- termín zahajovacího kola hry Plamen 25. října 2014, místo konání Bujesily 

 
 
                                               b e r e   n a   v ě d o m í 
  

- informace o dotacích Pk a MŠMT 
 
                                                              u k l á d á 
 

- zpracovat OZ zahajovacího kola hry Plamen 
                                                                                                Termín: do 30.9. 2014    
                                                                                                Zodpovídá: Jarmila Baslová,            

                                                                                                                          Petr Traxler 
 
     - zajistit zdárný průběh zahajovacího kola hry Plamen          Termín:        25.10. 2014 
                                                                                                      Zodpovídá: Jarmila Baslová 
                                                                                                                          + členové ORM 
 
Pro:  15                                            Proti: 0                                  Zdržel se: 0 
 
10. Závěr jednání provedl Miroslav Frost, který poděkoval přítomným za účast. 
     
 
 
 
Zapsal:                       Ivana Andělová 
Ověřovatel zápisu:     Eliška Lišková 
     
 
 
 


