
Jednání VV OSH Kolín 27. 10. 2015 
 

Účast:   presenční listina  

Zahájení:   starostka OSH Kolín K. Havlínová 

Kamila Havlínová přivítala členy VV, po seznámení s programem jednání proběhla kontrola zápisu 

z minulého jednání a bylo zahájeno jednání VV OSH. 

 

KANCELÁŘ  

K projednání: 

 stav finančních prostředků k 15. 4. 2015 (v pokladně 11 762 Kč, stav účtu 238 109,86Kč)  

Na vědomí:  

 členské příspěvky uhradilo 82 SDH, aktualizovat seznam neplatičů na webu: 

  Církvice, Dománovice, Mlékovice, Polepy, Skvrňov, Toušice, Veletov, ZPA Pečky a Ždánice 

  

 Informace ze SS OSH konané dne 24. 10. 2015 v Přibyslavi 

- Vznikla skupina Komora velitelů jednotek sboru – nápomocný jednotkám velitelům, shromáždění 

starostů OSH vyjádřilo nesouhlas s touto aktivitou  

- Vypsaná dotace od MŠMT Program VIII – můžou žádat SDH, která měli k 31. 12. 2014 více jak 20 

dětí. Dotace se musí podat do 13. 11. 2015. Více inforamací na www.dh.cz 

- Na V. sjezdu nebyl zvolen kandidát do výkonného výboru – na jednání VV KSH konaném v září byl 

zvolen Oldřich Lacina 

 

 Kniha o hasičích Středočeského kraje je v řízení -  zodpovídá L. Skala, L. Voslářová – ke konci měsíce se budou 

posílat podklady, které byly dodány SDH 

 

 Informace k registraci spolků  

- žádost o přidělení sídla pro OSH Kolín na Město Kolín byla odeslána 

- registrace sborů na výzvu ze strany SH ČMS, bude se řešit hromadně 

 

 Kalendář OSH  

- Termín vyhotovení do 28. 11. 2015 – kdy se bude rozdávat na shromáždění  

- Počet kusů maximálně 100ks 

- Rozpočet kalendáře 20 000kč 

- V kalendáři po hlasování pouze okresní akce   

- Titulní stránka MISS hasička  

- Kalendáře se ujme Lída Voslářová ve spolupráci s SDH, které budou požádány o fotografie  

 

 Dotace : 

-  vyúčtován: MV  

-  Připraveno: mzdy, volnočasová,  

-  Dotace na provoz – zbývá doúčtovat cca 15 000,-  

- návrh zakoupit materiál od Požární bezpečnosti, které se v příštím roce dají jako ceny  

-  Dále se zakoupí tiskárna cca 15 000,- 

- Návrh na mzdu Lucii Hyblerové 3 000,- za dotace  

 

Shromáždění starostů: 

- Posunutí Zahájení 10hod. Od 9,30hod – 10hod  prezence 

- Zprávy rady a plány na příští rok  

http://www.dh.cz/


- Pozvánka – delegáti, rozhodčí (Pepa aktualizovat seznam s platným proškolením, abychom mohli poslat 

pozvánky (cca do týdne), ZH, skupina, která se podílela na činnosti kraje,  

- Dárek pro Anetu Nouzovskou, dárci krve, dárek – poděkování pro pracovní skupinu kraje  

- Návrhová komise: Bug, Zvoník, Šimůnková  

-  Občerstvení – zjistí pan Jan Bradna u Plaveckého bazénu – řízek, chleba, okurka  

   

- Poslat na SDH email, kdo bude mít zájem o vyznamenání, musí podat žádost do 28. 11. 2015 

 

MLÁDEŽ 

Na vědomí akce: 

o  Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín – místo Český Brod, neděle 27.09.2015  

poděkování SDH Český Brod – velmi povedená soutěž 

o  Branný závod – poděkování Kšely, cca 35 hlídek  

o  Školení vedoucích ve Velkém Oseku 

o  Školení rozhodčích Plamenu a PS se uskuteční na jaře 

 

- Info o nárůstu počtu družstev – zamyslet se jak zajistit okresní akce  

- Info o pozdním odhlášení družstev ze soutěže, vznikají náklady OSH – náklady převést na SDH v příštím roce 

 

 
VELITELÉ 

Na vědomí: 

 Termín školení rozhodčích v požárním sportu – jaro 2016 

 Složení rady a plán práce  - členové VV OSH návrhy čím naplnit radu velitelů 

 Stanovit termíny okresních soutěží a pohár starostky (v úvahu 10. 9. 2015) 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 PO očima dětí -po dohodě s HZS – Renatou Krutskou, bylo rozhodnuto o zaslání dopisu na SDH již v listopadu 

 Schůzka registru dárců kostní dřeně ve Vítězově – 14 zúčastněných    

 Darování krve – 21 účastníků  

-  

OSTATNÍ 

- účast na Otevření zrekonstruované hasičárny v Lipci dne 7.11.2015 – účast Voslářová, Bug 

- předvánoční Zasloužilých hasičů – neděle 13. 12. 2015, návrh setkání rozhledna u Kutné Hory ,balíčky jako 

poděkování  

- vystoupení hosta, starosty KSH Oldřicha Laciny  

 Seznámil nás s vedením krajským výkonným výborem  

 Krajská soutěž v PS – změna místa – příští rok ve Vlašimi 16. – 17. 6. 2016 

 Krajská soutěž hry Plamen – Kladno 24. – 26. 6. 2016 

 Krajská soutěž ve hře Plamen – velká pochvala organizace, jediná chyba byla nepřidělení dotace z Kraje 

 – pro příští roky bude snaha rozdělit více finančních prostředků 

  Webové stránky – propojení OSH stránek s krajem  

  Vyznamenání – dobré vyplnění včetně zdůvodnění, prosba o zasílání poštou  

  Krajská medaile – pro členy, kteří nemají nárok na vyznamenání dle statusu vyznamenání 

 

 

 Termín příštího jednání: 28.11. 2015 

Zapsala: L. Hyblerová 


