Zápis
z aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň – sever konaného 2. – 3. 9. 2016 v Nevřeni

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Přivítání, poděkování všem kolektivům za kvalitní celoroční
práci (J. Frána)





Hodnocení uplynulého ročníku hry Plamen a závodů v rámci POORM
Poděkování všem družstvům a jednotlivcům, kteří reprezentovali okres Plzeň – sever
na MČR v Českých Budějovicích a reprezentantům okresu na MS v Ostravě
Poděkování pořadatelům okresních kol – SDH Chrást, SDH Trnová a okrsek Ledce a
všem pořadatelům pohárových závodů
A. Foldová – poděkování MH z Manětína, děvčatům z Úněšova, klukům ze Žebnice
za reprezentaci na MČR v Č. Budějovicích + poděkování M. Jandové, K. Vébrové a
D. Soukupovi za reprezentaci okresu na MS v Ostravě

2. Dotace MŠMT (informace podala A. Foldová)






Program VIII.
– dopis od ministryně Valachové – pokud SDH má požadavek na udělení výjimky (80
% na materiál) musí formou dopisu požádat MŠMT a to do 15. září 2016
- vyúčtování k Programu VIII. Poslat nejlépe do konce listopadu 2016
MTZ + VČA
- dotace mohou všichni, není již podmínkou podvojné účetnictví
- ve vyúčtování nevyplňovat náklady hrazené z dotace!!!
- součástí vyúčtování musí být minimálně 3 fotky v elektronické podobě s prezentací
MŠMT, nebo články z tisku
- doporučený termín vyúčtování na OSH je do 10. 11. 2016
Finanční příspěvek z dotace Plzeňského kraje
- účelová dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
– účel fin. příspěvku – I. Materiál, vybavení
II. Propagace, historie, výročí SDH
III. Společenské a sportovní akce, vzdělávání
- doručení žádosti nejpozději do 30. 9. 2016 na OSH
- nutno dodržovat všechny podmínky k přidělení finančního příspěvku ze strany SDH
- nákup veškerého materiálu, služeb,… bude fakturován OSH Plzeň – sever
- pokud bude částka vyšší, než přidělený finanční příspěvek, SDH musí tuto částku
uhradit z vlastních zdrojů – tuto částku bude OSH Plzeň-sever fakturovat danému
sboru nebo okrsku, a ten ji v řádném termínu uhradí
- materiál bude předán SDH nebo okrsku na základě darovací smlouvy

3. Informace k pojištění (informace podala A. Foldová)


Úrazové pojištění MH
- mladí hasiči (do 18-ti let) jsou jsou úrazově připojištěni u pojišťovny Kooperativa



- vyplněný a lékařem potvrzený formulář odevzdat na OSH (ne přímo pojišťovně)
kvůli evidenci a případné pomoci s řešením pojistného plnění.
- změna v tiskopise – vypisuje se IČO sboru, kde se úraz stal
- v kolonce Jste registrovaný sportovec? - zaškrtnout ANO
- v kolonce Provozujete tento sport jako aktivní účastník
organizovaných soutěží? – ANO
Pojištění odpovědnosti vedoucích
- pojištění odpovědnosti při činnosti s dětmi i na poškození majetku.
- hlavní vedoucí kolektivů (uvedeni v reg. listu kolektivu) jsou pojištěni ze zdrojů
OSH.
- na tiskopise nezapomenout razítko sboru a podpis starosty SDH
- k plnění pojištění nutno zachovávat všechny přihlášky (pohárových soutěží i
postupových)

4. Informace k upravené Směrnici hry Plamen (informace podal
J. Frána)
- nové Směrnice je možné zakoupit v kanceláři OSH za 55 Kč (do každého kolektivu
jedny Směrnice zdarma)
- všechny změny v nové Směrnici platné od 1. 9. 2016 vytištěny modrým písmem!!!

5. Organizační zabezpečení 45. ročníku hry Plamen
- 8. 10. 2016 od 9,30 hodin v Nevřeni
- podmínka z kolektivu - minimálně 1 osoba jako rozhodčí nebo pomocný rozhodčí
- věkové skupiny - kat. mladší roky narození 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, kat. starší
roky narození 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
- startovní listina bude zveřejněna na webu OSH, přihlašování hlídek do 2. 10. 2016,
pozor na označování hlídek u kategorie starší
- start ZPV v Nevřeni bude v prostoru "džberovek" z noční soutěže, ŠPD prostor před
Centrem caolinum
- OZ bude předloženo výkonnému výboru ke schválení, po té bude rozesláno emailem na vedoucí kolektivů a zveřejněno na webu OSH
- jarní - závěrečné kolo 45. ročníku hry Plamen bude dvoudenní, místo a datum zatím
není známo, přítomní byli vyzvání k tomu, aby se pozeptali ve svých sborech, kdo by
měl zájem okresní kolo pořádat
- diskuse ke kategorii přípravky, ponechány stejné podmínky jako v loňském roce,
upozornění na skutečnost, že u družstva přípravky je povolena pomoc max. 2 osob

6. Různé
- A. Foldová informovala o elektronické evidenci tržeb – není potřeba se k evidenci
přihlašovat, pokud není tržba soustavně za účelem dosažení zisku
- A. Foldová – pro získání členského průkazu pro nové členy je nutno dodat přihlášku
do 10.9.

7. Diskuse ke krajským soutěžím
- diskuse k účasti kolektivu mladších na krajském kole hry Plamen, z přítomných
hlasujících bylo pro zrušení účasti družstva mladších 9, pouze dva byli pro zachování
stávajícího stavu, ostatní navrhují, aby na krajské kolo hry Plamen postupovala dvě
družstva starších
- J. Frána pověřen tuto záležitost projednat na krajské úrovni a s výsledkem seznámit
vedoucí MH a VV

USNESENÍ
Setkání vedoucích MH a dorostu:
Bere na vědomí
 Hodnocení činnosti MH, dorostu

 Hodnocení a připomínky k soutěžím POORM a hry Plamen

Schvaluje
 Organizační zabezpečení 45. ročníku hry Plamen 2016/2017 s místními úpravami

 Termín a místo konání podzimního kola hry Plamen – 8. 10. 2016, Nevřeň

Ukládá
 Všem žadatelům o dotace MŠMT – odevzdat doklady v řádném termínu na OSH
 J. Fránovi předložit VV OSH PS OZ 45. ročníku hry Plamen ke schválení
 J. Fránovi projednat na krajské radě mládeže postup 2 starších družstev na krajské kolo hry

Plamen

Zapsala: Bc. Lucie Slachová, DiS.

