Jednání VV OSH Kolín 9. 10. 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 MŠMT – dotace byla SH ČMS přidělena – vyúčtovat do 30. 11. 2018
Dotace hejtmana – bylo požádáno o okresní prapor – bylo zamítnuto
Dotace Agrofert – bylo požádáno o kontejner na překážky pro PS - bylo zamítnuto, bude zakoupeno z vlastních
zdrojů
Dotace Města Kolín - dotace přidělena na okresní akce – vyúčtovat do 31. 12. 2018
Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena – vyúčtováno
Dotace Krajského sdružení – byla přidělena na základě finančního rozdělení KSH
- I. Část – pročútovat do 31.3.2019
- II. Část – pročútovat do 31.10.2019
 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů
– SDH Zibohlavy, SDH Konárovice, SDH Český Brod - schváleno
Na vědomí:






školení pro pokladníky a hospodáře SDH
- předběžný termín 23. 11. 2018 nebo 30. 11. 2018
- připravit pozvánku a rozeslat na jednotlivá SDH
- dle počtu zájemců bude dohodnuta zasedací místnost v Plynárenské, popř. salonek ve Velkém Oseku
výjezdní zasedání VV – předběžný termín 1. – 2. 2. 2018 nebo 8. – 9. 2. 2018
žádost SDH Klučov o příspěvek na poháry na florbalový turnaj pro okres Kolín v částce 1 000 Kč – schváleno
(SDH zajistí veškerou přípravu okresního shromáždění 10.11.2018 v Chotouni)
Okresní bazárek – založení stránek na které by SDH mohli vkládat nepotřebný materiál pro ostatní sbory –
variantu stránek a možnosti vkládaní zajistí R. Sršen

Mládež
Na vědomí akce:






Branný závod proběhl 6. 10. 2018 v Zibohlavech
- Poděkování za uspořádání
- náklady za stravu vyúčtovat na OSH
Školení vedoucích proběhne 16. a 17. 11. ve Velkém Oseku
Zimní halová soutěž – návrh termínu březen 2019
Školení rozhodčích – návrh termínu březen 2019
Kostelecké útoky – 20. 4. 2019

REPRESE
Na vědomí:





soutěž Pohár starostky OSH Kolín proběhl 8. 9. 2018 na Červeném Hrádku
 přihlášeno 6 družstev mužů a 5 družstev žen
 poděkování Červenému Hrádku za zajištění akce
krajská rada represe – soutěž TFA v Kosmonosech – celkem 9 závodníků
v příštím roce se uskuteční školení na motorové pily

ZH
Na vědomí:


Vánoční setkání ZH proběhne v neděli 9. 12. 2018 ve Nové Vsi – za OSH se zúčastní mimo starostku Petr
Polášek a Radek Sršeň

PREVENCE
Na vědomí:





Darování krve – 5. 10. 2018 – 34 dárců
Celkem k dnešnímu dni v registru 73dárců
Seminář preventistů proběhne v úterý 30. 10. 2018 v Kutné Hoře
Na shromáždění starostů bude dárcům předán upomínkový předmět

OSTATNÍ









Okresní pohár – návrh praporu – zajistí Lída
 na shromáždění bude navrhnuto, kdo by chtěl na prapor přispět a zároveň bude uveřejněn na stuze
 informace o sbírce – zjistit Jan Hybler
Reprezentace OSH Kolín
 Finanční příspěvek pro postupující SDH/jednotlivce
 Krajská kola – jednotlivci 500Kč, družstva 3 000Kč
 Mistrovství ČR – jednotlivci 1 000Kč, družstva 5 000Kč
 Mezinárodní reprezentace – družstva 10 000Kč
Soutěž Vítězovská stovka proběhla dne 16. 9. 2018 – velice povedená akce
Soutěž setkání přípravek v Českém Brodě – proběhla dne 9. 9. 2018 na náměstí
Soutěž setkání přípravek 16. 9. 2018 v Čelakovicích za OSH se zúčastnil Klučov a Starý Kolín
Kolínský deník – spolupráce mezi deníkem a OSH, probíhá nastavení spolupráce
Shromáždění delegátů sborů okresu Kolín
- 10. 11. 2018 v Chotouni – připravit pozvánky a podklady k jednání
- návrh starosty SH ČMS
- zpráva o činnosti OSH a jednotlivých rad, zpráva o hospodaření OSH, informace k volbám
- Pepa Zvoník – okrsky
- Jan Hybler – prapor

Termín příštího jednání: cca 20. 11. 2018 ve Vítězově
Zapsala: L. Hyblerová

