Z á p i s č. 2/2013
z jednání ORM Rokycany dne 6. května 2013
Místo jednání:
Jednání vedl:
Přítomni:

zasedací místnost OSH Rokycany
Jarmila Baslová, vedoucí ORM
dle prezenční listiny 9 členů ORM + 2 hosté

Program jednání: 1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Zhodnocení noční soutěže
5. Kontrola připravenosti LT, dotace
6. Zprávy z výk. výboru a KRM
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
1. Jednání zahájila vedoucí ORM Jarmila Baslová, která uvítala přítomné a
zejména hosty – starostu OSH Miroslava Frosta a náměstka starosty Miloše
Svobodu a seznámila s programem. K programu nebylo připomínek.
2. Volba zapisovatele –
navržena a schválena Jana Svobodová.
Volba ověřovatele zápisu - navržen a schválen Jiří Celina
3. Kontrola usnesení:
- úkol č. 1/13 – zajistit noční soutěž dětí v Mirošově 13.4. 2013 – úkol splněn
- úkol č. 2/13 – zajistit okresní kolo hry Plamen - úkol je plněn
4. Zhodnocení noční soutěže:
Hodnocení provedla vedoucí ORM Jarmila Baslová: vzhledem k počasí se
trasa krátila a tudíž se přistoupilo na kyvadlovou dopravu na start Avií.
Celá soutěž proběhla v pořádku až na nepřístojné chování členky
SDH Hůrky, která odmítla jet s dětmi v Avii a prosadila si svojí verzi.
5. Letní tábory MH:
Sbory, které budou pořádat LT mladých hasičů, nepožadují v letošním
roce táborovou dotaci.
Čerpání dalších dotací z MŠMT bylo rozděleno mezi sbory:
Přívětice, Osek, Volduchy, Strašice, Kříše.
Rozdělení dotací bylo přítomnými schváleno.
Dotace v letošním roce nežádá SDH Zbiroh a SDH Hůrky dostaly
loňské dotace celé. Z poskytnutých dotací sbory uhradí 30% z dané
částky a 70% bude vráceno od SH ČMS.
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6. Zprávy z výkonného výboru a KRM:
Na krajské radě mládeže bylo jednáno o zajištění krajského kola hry
Plamen a dorostu. Dále se jednalo o přípravkách.
7. Diskuze:
- stále nejsou v provozu nástřikové terče na požární útok, tudíž
děti budou muset při soutěži použít staré
- proběhla diskuze o rozdělení úkolů při soutěži Plamen
- vedoucí ORM Jarmila Baslová podala s vedoucím ORP Michalem
Liškou informaci o průběhu a výsledcích soutěže Požární ochrana
očima dětí. Vítězné výkresy byly odeslány do krajského kola
8. Usnesení:
Jednání ORM OSH Rokycany
bere na vědomí
- zhodnocení noční soutěže dětí 13. dubna v Mirošově
- zprávu o průběhu a výsledcích soutěže POOD
- zprávy z výkonného výboru a KRM
schvaluje
- zapisovatele Janu Svobodovou
- ověřovatele zápisu Jiřího Celinu
- rozdělení dotací MŠMT na SDH Osek, Přívětice, Volduchy, Strašice,
Kříše v celkové hodnotě 42.000 Kč, z toho 70% hradí SH a 30% sbory
ukládá
- 3/13: zajistit okresní kolo hry Plamen 11. května 2013 v Mirošově
Zodpovídá: vedoucí ORM + štáb soutěže
Termín:
11. května 2013
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Zapsal:
Svobodová Jana
Ověřovatel zápisu: Celina Jiří

