
Zápis 

z  aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň-sever konaného 5. 9. 2020 v Líních 

Přítomní: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Hodnocení uplynulé sezóny 2019/ 2020 

2. Schválení OZ 49. ročníku hry Plamen (2020/ 2021) 

3. Administrativní záležitosti 

4. Dotace MŠMT 

5. Dotace PK 

6. Pojištění 

7. Různé 

 

1. Hodnocení uplynulé sezóny 2019/ 2020 (přednesl Tomáš Polcar) 

 Rekapitulace uplynulé sezóny 2019/2020; nejlepší dosažené výsledky, složení ORM volené 

na aktivu vedoucích MH a dorostu 8. 3. 2020 v Manětíně (jako vedoucí navržen Jan Suchý) 

 Výsledné umístění družstev zúčastněných 48. ročníku hry Plamen bude vyhodnoceno podle 

výsledků dosažených ve štafetě požárních dvojic a závodě požárnické všestrannosti dne  

12. 10. 2019 v Tlučné. 

 

2. Schválení OZ 49. ročníku hry Plamen (2020/ 2021) 

 Schválení úprav ORM Plzeň-sever pro jednotlivé disciplíny hry Plamen 

 V sezóně 2020/ 2021 mohou v kategorii mladších dětí startovat ročníky 2010 a mladší, 

v kategorii starších mohou startovat ročníky 2006 a mladší. Dětem narozeným v roce 2005 

nebude poskytnuta žádná náhrada za nekonané jarní kolo 2020. Přípravka se může zúčastnit 

podzimního kola hry Plamen bez jakýchkoliv speciálních podmínek, její účast na jarním kole 

je k dalšímu zvážení. 

 Podzimní kolo hry Plamen proběhne v Líních. Dojezd dle prezenční listiny (registrovat na 

webové doméně www.prihlasky.dh.cz, do 7. 10. 2020 přihlašovat v návštěvní knize na 

www.oshps.cz, 9. 10. 2020 budou zveřejněny definitivní úpravy startovní listiny). Před 

nástupem na ZPV je třeba absolvovat prezenci a štafetu požárních dvojic (čas hlídky na dráze 

odpovídá startovní listině nehledě na přítomnost hlídky na startu. Za včasný nástup hlídky na 

start je odpovědný vedoucí družstva). 



 Každý kolektiv je povinen dodat 1 rozhodčího jinak jeho hlídkám nebude umožněno startovat 

v závodu. Dojezd rozhodčích na místo 8:00 až 8:30 10. 10. 2020 

 Jarní kolo hry Plamen proběhne jako dvoudenní soutěž, datum a místo konání bude 

upřesněno. 

 Neúplné hlídky nelze přihlásit na podzimní kolo hry Plamen. 

 

3. Administrativní záležitosti (informovala Alena Foldová) 

 Přihlášky nových členů je třeba doručovat osobně do kanceláře OSH či do schránky OSH, 

případně posílat poštou 

 Všechny členské průkazky jsou nově opatřeny čárovým kódem 

 Členské příspěvky MH činí 70 Kč ročně 

 

4. Dotace MŠMT (informovala Alena Foldová) 

 Na tábory lze čerpat na akce 7+ dní, potřeba akreditovaný hlavní vedoucí tábora (letos 51 

Kč na osobu a den). Vyúčtování včetně všech dokladů, uplatňovaných z dotace je třeba 

dodat na kancelář OSH nejpozději do 25. 9. 2020 – na pozdě dodané vyúčtování nebude brán 

zřetel! 

 Na materiálně technickou základnu lze čerpat dotaci na materiál, vybavení, opravy a 

údržbu (viz Příloha č. 6 metodického pokynu MŠMT) a to do max. výše 70 %, 30 % jsou 

vlastní náklady sboru – vyúčtovací formulář, včetně kopie všech dokladů prokazujících 

náklady, odevzdají sbory na kancelář OSH nejpozději do 5. 11. 2020 – na pozdě dodané 

vyúčtování nebude brán zřetel! 

 Na volnočasové aktivity lze čerpat dotaci na akce 1 – 6ti denní, upřesnění položek, na které 

lze čerpat je opět v Příloze č. 6. Dotace je podmíněna účastí min. 70% osob ve věku 6 – 26 

let z celkového počtu zúčastněných a její výše je max. 70% z celkových nákladů na akci.  

vyúčtovací formulář, včetně kopie všech dokladů prokazujících náklady, odevzdají sbory na 

kancelář OSH nejpozději do 5. 11. 2020 – na pozdě dodané vyúčtování nebude brán zřetel! 

 Metodický pokyn pro čerpání dotace je přílohou tohoto zápisu 

 

 

 

 

 

 



5. Dotace PK (informovala Alena Foldová) 

 Do sborů bude rozděleno 350 000 Kč. O rozdělení konkrétních částek bude rozhodnutu na 

VV 9. 9. 2020 

 

 

6. Pojištění 

 Mladí hasiči jsou pojištěni u pojišťovny Generalli (smlouva, formuláře hlášení úrazu jsou 

k dispozici na webu OSH v odkaze „dokumenty k pojištění“) 

 Hlášení o úrazu podepisují zákonní zástupci a starosta sboru, dále se doručuje na OSH včetně 

první a poslední lékařské zprávy 

 Denní pojistné plnění náleží postiženému po uplynutí karenční doby, tzn. od 7. dne zdravotní 

neschopnosti 

 Úrazy, které se udály od 1. 1. 2020 u dospělých členů při soutěžích spadají pod Olympijský 

výbor, resp. VZP 

 Pojištění odpovědnosti bylo obnoveno dle loňského seznamu, pro nově pojištěné Alena 

Foldová zřídí novou smlouvu 

 V průběhu akcí a táborů se pojištění vztahuje i na nečleny, účastníky těchto akcí ve věku 3-18 

let 

 smlouva, formuláře hlášení úrazu a další jsou k dispozici na webu OSH v odkaze 

„dokumenty k pojištění“ 

 

7. Různé 

 Shromáždění delegátů 19. 9. 2020 se smí zúčastnit pouze 1 zástupce každého sboru  

 Členská základna OSH PS čítá 6820 hasičů a více než 1200 mladých hasičů 

 Upozornění na registraci všech sportovců v REJSTŘÍKU SPORTU u Národní sportovní 

agentury (NSA). Tuto povinnost registrace má každý sbor, kde mají sportovce. A zodpovídá 

statutární zástupce SDH, starosta! 

 

Usnesení 

 

Bylo vzato na vědomí: 

 hodnocení uplynulé sezóny 2019/ 2020 

 OZ 49. ročníku hry plamen s úpravami OORM Plzeň-sever 

 informace z kanceláře OSH (dotace, pojištění, členské průkazy, rejstřík sportu) 



 

Bylo schváleno: 

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen 10. 10. 2020 v Líních 

 

 

Bylo uloženo: 

 vedoucímu OR p. Suchému předložit výkonnému výboru OSH Plzeň – sever organizační 

zabezpečení 49. ročníku hry Plamen ke schválení 

 

zapsala Jitka Holá 


