
Jednání VV OSH Kolín  12.5.2010 
 

Zahájení:  Starostka OSH Kolín K. Havlínová - seznámení s programem jednání 

Účast: presenční listina 

1) Organizace činnosti v rámci OSH Kolín 

 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH.  

- Informace z akcí od minulého jednání: 

o Shromáždění delegátů proběhlo 24.4.2010  

o Den záchranářů v Kolíně  8.5. 2010  

Předání čestné stuhy na historický prapor OSH Kolín od starosty města Kolína 

p.Buřiče 

VV OSH schválil zaslání děkovných dopisů sborům, které se podílely na 

programu dne – SDH Český Brod, SDH Plaňany  

o Předání ocenění a jmenování „zasloužilý hasič“- p.Šálkovi a p. Hrabánkovi 

z okresu Kolín, v Přibyslavi 11.5.2010. Za VV OSH Kolín se s nimi zúčastnila 

L.Voslářová 

o Shromáždění starostů SH ČMS  8.5. 2010 v Přibyslavi  

KANCELÁŘ 

 

       a)    Příspěvky SDH – byl schválen prodloužený termín do 31.5.2010. K 1.6.2010 budou neplatiči                                              

               uvedeni na www OSH 

b) Předání Řádu Sv. Floriána pí. Vavřinové – bylo  odsouhlaseno v rámci soutěže Okresního kola 

v Čáslavi – kancelář zajistí pozvánku pro jmenovanou 

c) Připravit šablonu OSH pro vyřizování korespondence   Z: Sršeň 

d) p.Nevečeřalová  a p.Šálek vypracují projev k předání řádu sv.Floriana pro p. 

Vavřínovou+zajistí  květiny 

e) Neodvedené členské příspěvky 1/3 sborů na okrese. Bude zaslán dopis s výzvou o 

zaplacení. Se zněním dopisu seznámila starostka K.Havlínová – VV OSH schválil 

L.Voslářová a M.Binderová zajistí odeslání dopisů na SDH, které nezaplatily 

f) Stav hotovosti v pokladně k 12.5.2010 20 433,- Kč    Stav účtu k 30.4.2010 186 800,46 Kč 

g) SDH Němčice – projednat registr SDH 

h) Na základě žádosti VV OSH Kolín ze dne 2.9.2009 KSH schválilo 10 000,- Kč reprezentace SDH 

Zibohlavy 

- Příspěvek na výročí Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Skvrňov, Konárovice, 

Malotice  –  1 920,- Kč   

- Vyplacení zajistí p.Nevečeřalová 

- Dotace KSH 11 800 Kč - dětské pracovní stejnokroje – pro RM k jednání na 

nejbližší schůzi 

 

i) Do konce srpna budou vypracované překážky pro přípravku. 



j) L.Voslářová  vybere ze seznamu SDH na okrese , které mají výročí, přepošle členům VV OSH a 

ti doplní na které akce jedou  

k) Inventarizace majetku OSH Kolín (překážky) sbory, které skladují  věci OSH, potvrdí  inventář  

Ke schválení: 

a) Sjezd delegátů SH ČMS ve dnech  3. – 4.7. 2010 v Ostravě - žádost starostky OSH Kolín 
k plk.Bradnovi o pomoc s dopravou – prověří se 

b) Žádost o průběžném účtování cestovného starostky (druhý podpis náměstkem OSH) – 
schváleno 

c) Žádost o příspěvek na telefon starostky ve výši 1000,- Kč /měs (nové tel. číslo 721575933) 
schváleno  

MLÁDEŽ 

K projednání: 

a) Okresní kolo hry Plamen – 22.5.2010 v Žíželicích 

- Soutěž jednodenní 

- Žádost o pomoc s dopravou překážek HZS Kolín – přislíbeno plk.Bradnou 

- Strava = oběd + balíček  

- Předběžně stanovená částka na zajištění akce 10 000,-  Kč 

-  

b) Okresní kolo Dorost  proběhlo– 8.5.2010 v Kostelci n.Č.l. 

J. Hybler – zpráva o průběhu soutěže 

 

KH-  3 družstva dorost, 2 družstva – dorostenky, 4  družstva– jednotlivci 

KO -  1 dorost, 1 dorostenky, 1 smíšené, 6 jednotlivců 

 

c) J.Hybler  kladně ohodnotil průběh soutěže v Kostelci nad Černými lesy, konané 24.4. 2010 –                                                                                          

Kostelecké útoky,  soutěž byla pro mládež - přípravka - dorost.   

d) Vyúčtování dotace Zimního tábora SDH Klučov 

Ke schválení: 

- Příspěvek SDH Kostelec nad Černými lesy na soutěž Kostelecké útoky 22.4.2010 – 1000,-Kč  

schváleno                                                                

- Příspěvek SDH Kostelec nad Černými lesy organizace soutěž dorostu 8.5.2010 – 1000, Kč   

schváleno                 

- SDH Starý Kolín – žádost o příspěvek  2 000,-Kč na 3 denní akci v místě SDH – vzhledem 

k tomu, že se jedná o akci v místě bydliště, tudíž odpadá zajištění dopravy a stravy, zamítnuto 

DOSPĚLÍ 

 K projednání: 

Okresní kolo PS – 29.5.2010 v Čáslavi 



- Propozice jsou odevzdané v kanceláři OSH, zaslané na sbory 

- Rozhodčí v počtu 9 lidí  

- Strava 60,-Kč osoba 

- Stravenky zajistí p.Nevečeřalová 

- Rozhodčí - káva,  

- Startovné 1000,- Kč dopředu, kdo nedorazí - propadá startovné okresu  

- Čísla a praporky – p.Černík zjistí situaci a předá info J.Hyblerovi 

a) Rozhodčí v rámci OSH pro soutěže dospělých 

- Zjistit stav na OSH  

- Stanovit cíle pro získání co největšího počtu rozhodčích pro soutěže v roce 2011 

b) Soutěž Pohár starosty – stanoven termín 18.9.2010, Konárovice 

c) Zahájení činnosti Polabské ligy – stanovy ligy prověří J.Černík 

d) Do konce srpna budou hotové překážky s protiskluzovou úpravou, předložit rozpočet  

e) J.Hybler + J. Černík společně s KH projednat variantu společně soutěže  pro  příští rok a to ve 

stejný víkend na stejném místě ve variaci  sobota dospělí, neděle dorost               

 Ke schválení: 

- Příspěvky na družstvo ve výši 300,- Kč, které se účastní Podlipanské nebo 

Kutnohorské ligy, za správnost vyúčtování odpovídají 

o Podlipanská liga – Voslářová 

o Kutnohorská liga – Černík 

o Polabská liga -  Voslářová 

PREVENCE 

K projednání: 

a) PO očima dětí – zpráva o vyhodnocení soutěže v rámci okresu  

b) Předání cen spojené s občerstvením dne 4.6.2010 od 12,00 hod. – účast za OSH Havlínová 

Ke schválení: 

- Žádost o fin.příspěvek, ceny zajišťuje HZS Kolín, OSH přispívá částkou 2 000,-Kč 

schváleno  

VELITELÉ 

 K projednání: 

a) Vypracovat seznam aktivních zásahových jednotek OSH v členění  

- SDH, typ jednotky, velitel, kontakt Z: Ing. Dynybyl  T: 30.6.2010 

 

 Zapsala : Mirka Binderová   


