Rada mládeže 1.3.2021
Místo konání: Online

Přítomni: Martina Svobodová – Chodov, Radek Grapa - Oloví, Václav Šultys – Vintířov, Daniela
Weingartlová – Rotava, Tomáš Katzer – Březová, Slávka Sovičová – Kynšperk, Nikola Stříbrná –
Lomnice
Nepřítomni: Michaela Obšilová – Krajková (omluveno)
Hosté: Lenka Marková, Ondra Martínek,

27.10.2020 měla proběhnout rada mládeže, která z důvodu pandemie COVID – 19 byla odložena
na neurčito. Toto setkání je tedy navazující na poslední setkání ze dne 4.9.2020

Program:
•

Dle pozvánky rozeslané dne 28.2.2021 (příloha tohoto zápisu)

Jednání:
1. Kontrola plnění usnesení OORM ze 4.9.2020
1.1. Stav technického kufru – Komplet hotový, umístěn SDH Březová
1.2. Nové vzduchové pistole byli předány SDH Kynšperk
1.3. Staré vzduchové pistole byli předány SDH Chodov, ale ne Oloví, zatím bez protokolů.
1.3.1. Dodat účtenky za volnočasové aktivity, kdo nedodal.
1.4. Stav členských příspěvků – OSH dořešuje úhradu
1.5. Stav evidenčních karet GDPR – Chybí už jen SDH Vintířov, v jednání
1.6. Výplata mezd vedoucím MH z SDH Kynšperk a Březová – Byla provedena
2. POOD Vyhlášení a termíny
2.1. Veškeré informace k vyhlášení a termínům pro ročník 2021 jsou uvedeny v dokumentech
vydaných úsekem prevence SHČMS a přikládáme je k tomuto zápisu.
2.2. Tabulka pro vyhodnocení – odkaz uvedený v přiloženém dokumentu je nefunkční, zde
přikládáme funkční odkaz https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochranaocima-deti-a-mladeze/1198-pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze-vyhlaseni-2021
2.3. Pro tento ročník je možné práce odevzdávat elektronickou podobou, musí být ke každé
práci přiložen formulář se souhlasem ohledně GDPR.
2.4. Elektronicky odeslat na wein99@seznam.cz v řádném termínu do předmětu POOD 2021

3. Jarní (podzimní) kolo hry Plamen 2020/2021
3.1. OORM Sokolov se usnáší na posunutí termínu ZPV ze 17.4.2021 do hlavního kola Hry
plamen na datum 21. – 23.5.2021.
3.1.1. PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
3.1.1.1. SCHVÁLENO
3.2. OORM Sokolov se usnáší na zrušení plánovaných zkoušek odborností pro ročník Hry
plamen 2020/2021.
3.2.1. PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE:0
3.2.1.1. SCHVÁLENO

4. Nákup nových překážek
4.1. VV OSH Sokolov pověřil Radka Grapu k vyřízení dotace od společnosti ČEZ na pořízení
věcných prostředků pro sport MH.
4.2. OORM Sokolov doporučuje tuto dotaci využít na nákup:
4.2.1. Žebříková stěna, stojany hydrantové nástavce, kužely, PÚ ctif, štafeta ctif (obojí má
komplet SDH Březová), 4x60 kromě bariéry, vozík za auto + časomíra, kladina dlouhá,
4.2.2. Žádáme všechny vedoucí, aby do 15.3.2021 vytvořili seznam prostředků kterými
disponují a doplnili seznamem prostředků, které plánují nakoupit tento rok a tento
seznam zaslali na radek.grapa@gmail.com

5. Přestupy 2020/2021
5.1. ÚORM prodlužuje termín podání žádosti o přestup (postupová kola
hry Plamen i PS dorostu) - pro rok 2021 do konce dubna 2021!!!

6. Příspěvky pojišťoven
6.1. Členské příspěvky MH, které hradí sborům si mohou rodiče nechat proplácet u pojišťoven.
Pojišťovna VZP proplácí členské příspěvky do výše 800 Kč/rok.
6.2. Pojišťovny VZP, Vojenská, Oborová a další…Info na DH
6.3. Doklad nesmí být starší jak 3 měsíce

7. Dovolená pro vedoucí
7.1. V roce 2021 vstoupila v platnost novela zákoníku práce – „vedoucí pracující pravidelně s
dětmi a mládeží mají možnost prostřednictvím svého zaměstnavatele žádat o 5 dní
dovolené s náhradou mzdy“. Zásadní je: vyplnit žádost a odevzdat jí dostatečně včas před
plánovanou akcí svému zaměstnavateli. Formulář žádosti a další podrobné informace

naleznete v následujícím odkazu. Doporučuje se těchto 5 dní vybrat vcelku.
https://www.dh.cz/index.php/aktuality/1302-informace-pro-vedouci-kolektivu-mh-atrenery-sportovnich-oddilu-mladeze-sdh
7.2. Podmínkou je, aby vedoucí (trenér) již minimálně jeden rok zpětně pracoval soustavně
s mládeží a dále tomu nesmí bránit vážné provozní podmínky zaměstnavatele.

8. Diskuze/různé
8.1. Všichni zkontrolovat seznam sportovců na Rejstříku sportu, zda souhlasí údaje u vašich
svěřenců, nesmí u nic být uvedeno nenalezeno, pokud to tam bude, musí se údaje opravit.
8.2. Hlavní vedoucí tábora bude termín vyhlášen na DH
8.3. Doložit registrační listy kolektivů, registrační list sportovního oddílu.
8.3.1. Registrační list sportovního oddílu: https://sport.dh.cz/index.php/pozarnisport/dokumenty/330-smernice-sportovnich-oddilu-sh-cms
8.4. Info pojištění odpovědnosti: https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/482-pojistnasmlouva-odpovednost-vedoucich-1-1-2018

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin. Další rada po domluvě, bude rozeslána pozvánka.
Zapsal: Radek Grapa

Ověřil: Daniela Weingartlová

