Odborná rada mládeže na okrese KOLÍN

Zápis
zasedání okresní odborné rady mládeže
Místo: Klučov

Termín:
2. září 2011 od 17,30 hod.

Přítomni:
SDH – Pečky, Kostelec, Klučov, Poříčany, Tuchoraz, Ovčáry, Červený Hrádek

Jednání OORM zahájil její vedoucí Jan Hybler.

1) Informace za uplynulé období od posledního jednání OORM
-

-

-

Okresní kolo hry Plamen (útvar HZS Kolín) – zhodnocení akce
o Žádné negativní připomínky
Okresní kolo dorostu, žen a mužů (atletický stadion v Kolíně) – zhodnocení akce
o Poděkování Kostelečákům za organizaci a občerstvení, a ostatním, kteří
pomohli
o Atletický stadion v Kolíně – záměr využívat častěji, výborné podmínky
Krajské kolo Plamen + dorost 25. – 27. června 2011 (Sedlčany, okr. Příbram)
o Účast Klučov – st. žáci (4. Místo), dorostenky (6. Místo)
o Účast Kostelec n.Č.l. - dorostenci (6. Místo)
o Účast Červeného Hrádku – rozhodčí (J. Zvoník), jednotlivci (2x)
o Účast Drahobudic – jednotlivec (1x)
o Návrh zavést „slavnostnější“ nástupy na okresní soutěži
Ostatní akce
o Červený Hrádek – útoky, Drahobudice – útoky,
o Podlipanská liga – útoky, proběhlo 6 kol

2) Inventura majetku OSH
-

Provedla Kamila Havlínová a Honza Hybler
Určit místo uskladnění majetku přes zimu
Aktuální stav mládež: vzduchovky a veškeré překážky – Klučov, Kostelec, překážky
přípravky – Plaňany
Plánovaný stav: na útvaru v Kolíně - dospělí, Kostelec nebo Klučov – mládež, Plaňany
– přípravka

3) Dotace 2011 - od MŠMT 59 275 Kč
-

NOVĚ: vyúčtování dotací musí být provedeno v podvojném účetnictví !!!
rozdělení dotací od okresu:
a) na vzdělávání: účtuje okres (16 000 Kč)
b) na činnost okresního sdružení a technické zajištění (překážky a provoz): účtuje
okres (12 875 Kč)
c) volnočasovky a MTZ SDH (30 400 Kč) : dotace je určena na pořízení materiálu a
volnočasové aktivity ve Sborech. Vzhledem k tomu, že žádný Sbor NEVEDE

podvojné účetnictví a nastala by složitá situace při vyúčtování dotace, schválila

Rada mládeže následující řešení: Celá částka (30 400,-) bude
ponechána na okrese a využita v rámci MTZ OSH (oprava současných
překážek a nákup nových), a rovněž na provozní náklady OSH.
Vyúčtování provede OSH. Jako částečná náhrada za nepřidělenou dotaci bude
Sborům, jejichž kolektivy se účastnily Okresních kol hry Plamen a soutěže dorostu
2011, přidělena a na účet zaslána částka 1000,- Kč za každý zúčastněný kolektiv
(nikoli družstvo!!) z prostředků OSH, jakožto příspěvek na činnost kolektivů
mládeže v těchto Sborech. (Celkem 15 kolektivů: Plamen mladší – Kostelec,
Pečky, Klučov, Plaňany, Č.Hrádek, Žiželice// Plamen starší – Poříčany, Žiželice,
Kostelec, Drahobudice, Klučov, Ovčáry/// Dorost – Kostelec, Klučov, St. Kolín)

-

o Honza Hybler projedná na VV (§ - aktuální info z 8.9.: VV OSH souhlasí)
Návrh na využití peněz : opravení kladin a bariér, zakoupení „domečku“ (skládacího),
popř. zadat někomu jeho výrobu (§ - aktuální info 9.9.: rýsuje se možnost zakoupení
od výrobce v ceně cca 34000,- vč. DPH)

4) Branný závod – 1. Část kola Hry Plamen
o Termín: neděle 9. 10. 2011
o Místo: Tuchoraz
o bližší info zašle SDH Honza Hybler

5) Školení 2011
o
o
o
o

V Kostelci na zámku
Termín: 25. - 26.11.2011
cca 40 lidí
bližší info zašle Honza Hybler

6) Zimní halová soutěž
a. Akce pro dorost – víkendová akce přes noc, záměrem je oživení činnosti
dorostu na okrese (i jednotlivců, ne každý je schopen dát dohromady
sedmičlenné družstvo), popř. sestavení okresního družstva
o Místo: Klučov
o Termín 4/5.2.2012 (předběžně)
o Podrobnosti se proberou na školení, poté budou zaslány přesné informace
jednotlivým sborům
b. Akce pro děti – jednodenní akce
o Místo: Kostelec nebo Č. Hrádek nebo Klučov
o Termín 18.2.2012 (předběžně)

7) Kurz rozhodčích mládeže
- návrh uspořádat kurz, jehož první části (výkladu pravidel) by se mohli
zúčastnit i ti, kteří nemají zájem o skládání zkoušek, ale budou si pouze chtít „oživit“
své vědomosti. Pro zájemce o složení zkoušek a získání kvalifikace II.st. dojednat
možnost společně s OORM K. Hora (oslovit A. Kardu)
Zapsala: Jana Urlichová

Jan Hybler v. r., vedoucí OORM

