
Jednání VV OSH Kolín 3. 2. 2018 
 

Účast:   presenční listina  

Hosté:     

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: 

 

 Dotace pro letošní rok: 

Dotace Středočeského kraje – OSH žádat nebude, žádá KSH 

Dotace MŠMT – (info cca v dubnu) 

Dotace hejtmana – bude požádáno o příspěvek na okresní prapor (zajistí L. Voslářová) 

Dotace Agrofert – bude požádáno o kontejner na překážky pro PS (zajistí M. Bug) 

Dotace Města Kolín  - podání dotace do konce února, celkem zažádat o 100 000,- na akce pořádané okresním 

sdružením – zajistí L. Hyblerová 

Dotace MV –  (info cca duben) 

 Návrh SDH Býchory udělit panu Zatloukalovi titul ZH  – návrh nebyl schválen  z důvodu požadovaných 

výjimek – návrh udělit nejdříve ČU ÚH 

 

 

Na vědomí:   
  

 výměna členských průkazů všech členů SH ČMS  

- již více jak 50% mají u sebe sbory, kancelář nabízí případnou pomoc při laminování 

 školení pro pokladníky a hospodáře SDH 

- z důvodu přeregistrace na spolky je mnoho žádostí o pomoc s daňovým přiznáním, proto bude požádána 

účetní aby tuto problematiku pokladníkům SDH vysvětlila 

- termín: nejlépe do konce února (dle času účetní) – zajistí L. Hyblerová. Š. Žylová 

 dle stanov mají být příspěvky zaplaceny do konce měsíce ledna – OSH uděluje výjimku do konce března – VV 

schvaluje 

 veškeré účetnictví, dotace a inventury byly řádně odevzdány na SH ČMS  

 výjezdní zasedání VV  

- probíhá v Přibyslavi dne 2. – 3. 2. 2018 

- hrazeno z rozpočtu OSH  

 připravit seznam členů  VV s informacemi o vyznamenání, datu narození – zajistí L. Hyblerová 

 připravit seznam ZH s informacemi narození – při narozeninách bude členům předán dárek s gratulací – zajistí L. 

Hyblerová 

 seznam SDH, které slaví letos výročí – zajistí L. Voslářová 

 

  

Mládež 

Na vědomí akce: 

 Setkání přípravek Středočeského kraje – prosba od KSH sladit termíny setkání přípravek KSH a SDH Český 

Brod – v roce 2018 zajišťuje OSH Benesov – L. Voslářová se spojí s Danou Vilímkovou  

 Zimní hasičský tábor  - SDH Klučov  v termínu od 25. 2. – 4. 3. 2018 

 



 Zimní halová soutěž  

-  uskuteční se v Klučově 24. 3. 2018 v trochu netradičním podání „Umíme se bavit navzájem?“ 

- Každé družstvo si připraví představení dle vlastního výběru a předvede ostatním  

- bude pozván Klaun Mireček, který pro ostatní připraví dětskou diskoteku 

 Klučovská ulice 28. 4. 2018 

 Kostelecké útoky 21. 4. 2018 

 Okresní kolo – termín 19. – 20. 2018 (popř. 12. – 13. 2018) dle volných termínů atletů 

- Změna oproti loňsku – dorostenci mohou běhat za dospělé – bude projednáno na OORM 

- Zjistit termín u pana Tučka – zajistí Kamila 

 Rada mládeže – termín v březnu – informace Honza 

 Dotace MTZ – letos byla rozdělena na SDH dle účasti na okresním kole– SDH Kšely nedodali řádně včas, proto 

jejich část dotace byla přerozdělena mezi ostatní SDH pracujících s mládeží 

 

 

 

REPRESE 

Na vědomí: 

 školení pro JPO V– termín 25. 3. 2018  

- veškeré náklady (strava, ceny, org. zajištění) uhradí OSH Kolín  

 soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín  8. 9. 2018 

 školení rozhodčích mládeže a PS (8. – 9. 4. 2018) 

- zjistit HZS Kolín zda by bylo možnost -  L. Hyblerová 

- mládež – zúčastnit se mohou noví rozhodčí, obnovující, ti co chtějí osvěžit informace 

- PS – obnova + možnost nových rozhodčích 

- Zajistit  pojistku na akce pořádané celý rok mimo postupových akcí  - zajistí Hyblerová  

 soutěž TFA – prověřit možnosti uskuteční soutěže– všichni členové VV, projednat s OSH KH  

 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 Darování krve – zajistit termín – L. Voslářová 

 Registr dárců kostní dřeně – setkání v Nové Vsi I  

 Proškolení zdravovědy s Janem Veselým – zjistit termín + možnost uskutečnit na HZS Kolín zajistí L. 

Voslářová a L. Hyblerová 

 Popálky – zjistit aktuální stav, zaplatit nadaci co se prodalo a zbytek vrátit, popř. si vezme rada prevence, ale již 

nepůjde přes OSH 

 

OSTATNÍ 

 

 Návrh příspěvku na Nadaci podpory hasičského hnutí v ČR – odsouhlasena částka ve výši 1Kč za člena každý 

rok  

 Podpora našich lig 5 000,- na závěrečné kolo (Podlipanská liga a Polabská liga)  

 

 

 

 Termín příštího jednání: březen v Kostelci nad Černými lesy   

Zapsala: L. Hyblerová 


