
Zápis 
z  aktivu vedoucích MH a dorostu Plzeň-sever, konaného 3.- 5. 9. 2021 v KD Všeruby 

 Přítomní: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Hodnocení uplynulé sezóny 2020/ 2021 

2. Schválení OZ 50. ročníku hry Plamen (2021/ 2022) 

3. Administrativní záležitosti 

4. Dotace MŠMT 

5. Pojištění 

6. Různé 

 

 

Zpráva vedoucího ORM o uplynulém ročníku hry Plamen 2020/2021 

 zhodnocení obou uskutečněných kol – Líně a Mrtník 

 k nahlédnutí u vedoucích ORM Jana Suchého 

 

Podzimní kolo hry Plamen 2021/2022 

 

 Schválení úprav ORM Plzeň-sever pro jednotlivé disciplíny hry Plamen. 

 Schválení OZ 50. ročníku hry Plamen 

  Za kolektiv smí vystupovat a přihlašovat družstvo  pouze vedoucí s platnou kvalifikací vedoucího 

mládeže. 

 Podzimního kola se smí zúčastnit kolektivy, které k 31. 1. 2021 odevzdaly na OSH registrační list, a nově 

vzniklé kolektivy, které registrační list na OSH dodaly nejpozději 5 dní před konáním podzimního kola. 

 Podzimní kolo proběhne 9. 10. 2021 v Kožlanech. 

 Přihlášení družstev je nutné provést nejdéle do 6. 10. 2021 prostřednictvím webu www.prihlasky.dh.cz . 

Startovní listina se bude obsazovat dle zpráv zanechaných v návštěvní knize na www.oshps.cz. Mezi 

družstvy jednoho kolektivu se ponechávají vždy minimálně dvě volná startovní místa. Pokud je požadované 

startovní číslo již obsazeno, bude přiděleno nejbližší volné. Jednotlivé hlídky je třeba odlišit (u mladších 

např. Tlučná A, Tlučná B, u starších Tlučná A hl. I, Tlučná B hl. II…). Družstva přípravky není možno na 

závod přihlašovat. Prosím nevyplňovat kolonku trenér. 

 Při presenci se budou předkládat členské průkazky soutěžících (popř. přihlášky přijaté VV daného SDH, 

pokud jde o nové členy) a přihláška stažená z webu www.prihlasky.dh.cz v papírové formě. 

 Každý kolektiv je povinen dodat alespoň 1 rozhodčího na podzimní kolo hry Plamen. Pokud kolektiv tuto 

podmínku nesplní, nebude jeho družstvům umožněn start. 

  OZ s úpravami PS dodá J. Suchý 



 J. Suchý zajistí prostředky k vyznačení dráhy a diabolky do vzduchovek 

 SDH Kožlany zajistí svačiny pro rozhodčí na trať závodu a teplé jídlo po skončení závodu, k tomu čaj a 

kávu k pití 

 Příprava 8.10.2021 v 17.00 hod 

 Dotace MŠMT (informovala Alena Foldová) 

 Pro vyúčtování dotace na VA (volnočasové aktivity - 2 - 6 dnů) je třeba dodat na kancelář OSH PS 
účetní doklady, prokazující 70 % dotace a 30% vlastních nákladů (faktury, příjmové a výdajové 
doklady, paragony, výpisy z účtu, atd.) NEJPOZDĚJI do 22. října 2021!!! 

 Pokud dotaci nebudete čerpat - obratem tuto skutečnost oznamte na kancelář OSH!!! stačí 
emailem 

 Dotace na MTZ SDH - dle metodického pokynu lez čerpat - viz příloha č. 6 metodického pokynu. 
Celý metodický pokyn najdete na www.dh.cz dále mládež a dále dotace MŠMT. 

 Vyúčtování této dotace má stejná pravidla jako VA (70% dotace, 30% VN) a termín vyúčtování jako 
VA, tj. do 22. října 2021!!! Částka k rozdělení do SDH je maximálně 25tis. Kč pro všechny 
žadatele!!! 

 Dotace na tábory 
 Vyúčtování do 22.září 2021 

 Materiál 
 Nákup materiálu pro nižší články nebo na akce – tiskoviny, odznaky odborností a specializací, 

kvalifikační odznaky apod., spotřební materiál technického charakteru (nářadí, náčiní, apod.), 
fotoknihy, tvůrčí materiál, hry, desky, hlavičkové papíry, fotosety, metodické a didaktické pomůcky, 
publikace, diplomy, potraviny, apod. 
  

 Kancelářské potřeby 
 Materiál využívaný při administrativní, organizační či lektorské činnosti (drobný kancelářský 

materiál – papíry, tužky, desky, lepidlo atd., lektorské kufry, scannery, kopírky, řezačky a další). 
 

 Drobný hmotný majetek – Inventář (do 40 000,- Kč) 
 Vybavení kanceláří, kluboven a táborových základen (nábytek, VT, elektronika a elektrotechnika, 

frankovací stroj, technické vybavení, překážky k volnočasovým aktivitám, nářadí, táborové vybavení 
– stany, celty, mobilní chatky, apod.). 
 

 Drobný nehmotný majetek (do 60 000,- Kč) 
 Software, licence, apod. 

  
 Nájemné 
 Nájmy a pronájmy kancelářských prostor, táborových základen, školících prostor, ubytovacích 

zařízení, WC kontejnerů atd. 
 

 Poštovné, telefon, fax 
 Výkony spojů. 

 
 Internet 
 Internetové připojení, správa www, úhrada domén. 

 
 Doprava a cestovné 
 Doprava na volnočasové akce nebo tábory zajištěná dodavatelsky na základě smluvního vztahu 

s dopravcem (smlouva, objednávka), cestovné zaměstnanců a dalších pracovníků a dobrovolníků 
podílejících se na realizaci projektu. 
 
 



 Energie 
 Elektřina, plyn, vodné, stočné. 

 
 Jiné provozní náklady 
 Služby – ubytovací, stravovací, zdravotnické, designérské, návrhářské, výtvarné, písmomalířské, 

překladatelské, tlumočnické, fotografické, lektorská činnost, tvorba softwarových vzdělávacích a 
jiných programů, administrativní služby, technické a řemeslnické služby, manuální práce, sanitární a 
úklidové služby, právní služby, odvozy odpadů, ekonomické a účetní služby, půjčovné, kopírování, 
laminování, paspartování, poradenská činnost apod. 
 

 Opravy a údržba 
 Opravy a údržba majetku SH ČMS. 
 Vyúčtovací tabulky jsou k dispozici na výše zmíněném webu - www.dh.cz 

 
 Pojištění 

viz. stránky OSH 

 

Různé 

 Jarní kolo hry Plamen v roce 2022 proběhne ve Všerubech 21. a 22. 5. 2022 

 

U s n e s e n í 
 

  Aktiv vedoucích mládeže bere na vědomí: 

 hodnocení uplynulé sezóny 2020 / 2021 

 přednesené organizační zabezpečení 50. ročníku hry Plamen 

 informace k dotacím  MŠMT ČR  

 informace z kanceláře OSH (členské průkazy, pojištění, Rejstřík sportu) 

 

   Aktiv vedoucích mládeže schvaluje: 

 termín a místo konání podzimního kola hry Plamen 9. 10. 2021 v Kožlanech 

 změny v přihlašování 

 

Aktiv vedoucích mládeže ukládá: 

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

50. ročníku hry Plamen ke schválení 

 všem žadatelům o dotaci z MŠMT ČR dodržet veškerá doporučení, pokyny a termíny pro vyúčtování  

 

 

Zapsala: Jitka  H o l á 

 

 

 



 


