
    Zápis z jednání Odborné rady mládeže KSH Pk  
 
V Plzni 4. května 2011    Místo: Zasedací místnost KSH Pk 

 
Přítomen: Ing. Milan Hoffmann, Kristýna Knopfová, Pavel Pechát, Jarmila 

Baslová, František Dlesk, Jana Ungrová, Bohumil Bucifal,Bc. Zbyšek 
Zuber,  

starosta KSH Plzeňského kraje - Josef Černý,  
zástupci KSH Karlovarského kraje - Petr Jelínek, Anna Plačková 

 

Nepřítomen:  
 

Omluven: Jaroslav Frána 
  

Program jednání: 
 

  1) Zahájení, kontrola úkolů 
  2) Projednání OZ krajského kola hry Plamen 2011 

  3) Projednání OZ krajského kola dorostu 2011 
  4) Informace z celorepublikového zasedání OORM a KORM v Přibyslavi 

  5) Zajištění ukázkového dne pro zástupce ze SRN 
  6) Organizační záležitosti 

  7) Různé 
  8) Závěr 

 

 
ad1) Provedl Zbyšek Zuber, který je pověřen řízením OR 

 
ad2) KK hry Plamen proběhne ve dnech 10. – 12. 6. 2011 na stadionu 

ŠAK Chodov. Se zástupci KSH KVk jsme provedli drobné korektury v OZ 
soutěže, které budou zapracovány do organizačního zabezpečení. OZ KK 

bude v co nejkratší době zaslané zpět na kancelář KSH Pk. 
Zodpovídá: KSH KVk 

 
ad3) KK dorostu se uskuteční 18. 6. 2011 na stadionu Sokolovské uhelné 

Sokolov. Se zástupci KSH KVk byly projednány drobné korektury, které 
budou zapracovány do organizačního zabezpečení. Toto opravené 

zabezpečení bude zasláno na sekretariát KSH Pk. Byli jsme požádáni o 
zapůjčení časomíry jak na KK dorostu, tak KK v Požárního sportu.  

Zodpovídá: KSH KVk, KSH Pk 

 
ad4) Členové rady byli seznámeni se závěry z jednání celorepublikového 

OORM a KORM, který se konal 9. dubna 2011 v Přibyslavi. 
- do r. 2015 máme titul organizace pracující s mládeží  

- na sněmu starostů bude přednesena nová koncepce 
- dotace od MŠMT – 16,5mil.kč 



- MZDY: - pohlídat v dílčích dohodě, které mzdy máme / často 
popleteny mzdy MŠMT X vnitro/ 

o vyúčt. dotace na mzdy r. 2011  do 10. 1. 12 – tabulka je často 
zapomínána 

o vždy vyčíslovat celkové náklady z dotací / sečítat vše/ 
o nově: - úhrada mezd dohod.→ čerpat pouze na pracovníky , 

kteří souvisejí s daným projektem  - vždy zmiňovat náplň 
dohody spojené s danou činností / při vyúčt. dotace 

o tabulka o vyúčt. dot  - mzdy – problém v předních kolonkách  
- psát vždy jen částky hrazené z dotací MŠMT X ale poslední 

kolonka = musí být celá částka 
o !!! Pozor rozeznávat tabulky MZDY X DOHODY OPPP 

o tabulky vyúč.: čerpání  mzd. prostředků  - číslo dokladu = to 
číslo, pod kterým je vyplaceno 

- v případě žádostí o dotace na tábory: součástí žádosti osvědčení 
Hlavního vedoucího tábora – v případě, že bude teprve plněn – 

nutno podat informaci a dodatečně doložit osvědčení HVT 

o změna limitu na zimní tábory – 50,-kč/osoba a den 
o letní tábory cca 27,- kč/os/den 

- volnočasové aktivity: vyúčtování do 31. 10. 2011 
o dotace v tabulce zaokrouhlovat směrem dolů na celé číslo 

/neexistuje částka př. 00, 55kč/ - i  jednotlivá SDH tuto 
částku v peněžních denících 

o u VA každá akce zvlášť 
o vyúčtování posílat elektronicky v připravených tabulkách od 

ústředí / tyto tabulky po vypsání špatných čísel poukazují na 
chybu/  

o mohou se zapisovat i VA, na které nejsou čerpány dotace → 

pro příští rok se tím zvyšují náklady na akce pro další akce 

- vyúčt. dotace provozních nákladů :  - vždy vyplnit kolonku inventář 
/stačí jeden formulář dohromady – kancelářské potřeby+ inventář/ 

- Centrální evidence: v případě problému se puštěním programu volat 
tel: 776150100 – pan Studník / SKYPE – mojmírrr/ 

- OSA:  na další 3 roky nová smlouva se Svazem na autorská práva 
pro akce v jednotlivých SDH / mimo plesů, zábav,…/ - v případě 

akce /soutěž, dětský den, ukázky,…/ ukázat centrální smlouvu 
našeho sdružení – na webu dh. 

- nabídka akcí pro SDH a MH – materiály a letáčky z jednání 
- výkonnostní třídy MH : - v případě organizování soutěže, kde budou 

plněny výkonnostní třídy – podat žádost na ústředí, nutná 
regulérnost těchto soutěží, jinak nebudou třídy uznány 

- podmínkou je elektronická časomíra 
- bude centrální evidence výkonnostních tříd 

- odznaky specializací jsou již k dispozici 

- Festival přípravek – v letošním roce proběhne poslední celostátní 
kolo, pak budou kola pouze regionální, výhodou bude vlastní určení 

vlastního termínu pro daný region 



- Letní škola instruktorů: - v letošním roce mohou i zájemci nad 18 let 
– v materiálech pro LŠI červeně označen pilotní kurz 

- příprava úprav Stanov : - návrh na změnu omezení věkové hranice 
při vstupu MH do sdružení /3roky/ 

- zda-li OSH nemají všechny překážky pro soutěže MH – finanční 
dotace nemusejí jít do SDH – udělat dílčí dohody přednostně pro 

zajištění bezpečnosti dětí = nákup překážek 

- Statut OR upraven až po formulaci nové koncepci od MŠMT 
- návrh úprav kvalifikace VM: změna – kvalifikace VM III., II., I. + 

Činovník, Činovníci budou zajišťovat lektorskou činnost, garantem 
akcí = vedoucí OORM 

- návrh na nové odznaky VM 
- na sněmu starostů budou předány publikace týkající se práce 

s kolektivy MH a DVD /=propagační prezentace o úseku činnosti 
s mládeží/ 

- v evidenci VM neexistuje „Z“ – není zaevidován centrálně, na ně 
nelze dostávat dotace ani na neaktivní VM 

- v případě nějaké změny z důvodu chyby v evidenci VM- nahlásit na 
ústředí a zdůvodnit – nelze přepisovat datumy bez ústředí nebo další 

změny 
- pro rok 2011 – evidenci VM bude zapisovat ústředí /je odepřen 

přístup ostatním/, po úpravách bude zapisovat OSH 

- kvalifikace VM získané či obnovené v daném roce – nutno zapsat 
také v daném roce, v novém následujícím roce nebude možné 

- vždy nové publikace a důležité materiály budou dostávat 
pouze starostové OSH 

- prezentace k měření materiálu na pro soutěže MH a dorostu na 
webových stránkách   

- Pojistná smlouva: 
o Soutěže, které nejsou v kalendáři akcí /celorepublik. a 

okresním/ - možná pojistka pouze v případě řádného doložení 
předem plánované akce /její dokumentace/ 

o výhodné plnění pro akcionáře 
o nutno využívat nových aktualizovaných formulářů z webu 

o HVP – úrazové pojištění MH pouze na území ČR 
o Generali – úrazové pojištění MH a VM i v zahraničí / !!! ne 

cestovní pojištění/ 

o Formuláře od Generali - na www. generali.cz, na této smlouvě 
doplnit při vyplňování vždy IČO a adresu ústředí, telefon na pí. 

Němečkovou 
o při úrazu žádat obě pojistky 

 
- školení HVT – pro zájemce v sobotu volná přednáška týkající se 

nové legislativy táborů 
- 8. 5. 2011  - Memoriál V. Fránové – poprvé disciplína výstupu na 

věž /věková kategorie 13-15let výstup jen I. patro, 15-18let – II. 
patro/ 

 



 
ad5) Informace podala vedoucí OORM DO. Zatím není nic zajištěno, 

původní myšlenka pořádat Hasičský den zadrhla na nekomunikaci starosty 
obce. Bude se muset najít jiný sbor a obec. Předběžně je počítáno s Kdyní 

nebo Horšovském Týně. Paní Knopfová domluví schůzku, které se zúčastní 
i starosta KSH. Hasičský den se bude konat ve druhé polovině roku – 

podzim. Do konce května oznámí vedoucí OORM DO starostovi termín 

jednání na úrovni starosta obce a sboru. 
Zodpovídá: Vedoucí OORM DO a starosta KSH 

  
 

 
ad6) Vedoucí OR požádal přítomné o potvrzování e - mailové pošty, aby 

bylo zřejmé, že pošta byla v pořádku doručena. Pokud nebude zpětná 
odezva, bude e – mail zasílán znovu.  

Jmenné seznamy rozhodčích s platnou kvalifikací dodali: OSH Klatovy,   
MS Plzeň, OSH Tachov.  

    
  

ad7) Úkoly:  
                  Jaroslav Frána dodá nejdéle do 30. 5. 2011 plán práce  

                  KORM na rok 2011, zápisy z jednání KORM.  

                  Zástupci OSH Plzeň – jih, Rokycany, Plzeň – sever a  
                  Domažlice dodají Jmenné seznamy rozhodčích s platnou  

                  kvalifikací. 
                  Všichni zástupci OSH zašlou na kancelář KSH do 21. 5.  

                  2011 seznam rozhodčích, kteří se zúčastní krajských soutěží. 
 

ad8) Další jednání OR se bude konat na sekretariátu KSH dne 31. 8. 2011 
od 16:00 hodin. 

 
Zapsal: Zbyšek Zuber 

 
 

V Nepomuku 4. května 2011 v 18:30 hodin 


