
Jednání VV OSH Kolín 3.11.2010 
 

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

Účast:   presenční listina 

1) Společné úkoly OSH 

 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

- Proběhlo finále Kutnohorské a Podlipanské ligy za účasti starostky OSH Kolín, 

poděkování Podlipanské lize za účast dětí na soutěžích ligy 

- Proběhlo jednání VV KSH – zpráva K.Havlínová 

- Shromáždění starostů v Přibyslavi – zpráva K.Havlínová – materiály byly 

elektronicky zaslány členům VV OSH 

 

- Zajištění  Shromáždění starostů/zástupců SDH  

 

Termín: 27.11.2010 od 10,00 do 13,00 hod. 

Místo: v prostorách jídelny u Šantrůčka 

Shromáždění povede K,Novák 

Prezence: M.Nevečeřalová, L.Voslářová 

Návrhová komise: V.Hesová, R.Sršeň, 

Zapisovatel: M.Binderová, Ověřovatelé: P.Beneš, J,Hybler 

Invent. komise: p. Salák, Š. Žylová, p. Šálek 

Ozvučení:  zajistí Kostelec nad Černými lesy, projektor,počítač Havlínová 

Zpráva o činnosti OSH: Havlínová 

Zpráva o činnosti skupiny „Kancelář“: L. Voslářová (hospodaření 2010, rozpočet 

2011) 

Zpráva o činnosti OORM: J. Hybler 

Zpráva o činnosti OORV: Vl.Dynybyl 

Zpráva o činnosti OORP: V.Hessová 

Zpráva o činnosti OKRR: Š. Žylová 

Zpráva o činnosti „Požární sport“: J.Černík 

Zpráva o činnosti aktivu ZH:  p.Šálek 

Občerstvení zajistí: M.Nevečeřalová 

Pozvánky zajistí: M. Nevečeřalová, termín 10.11.2010 – nejpozději 15.11.2010 

KANCELÁŘ 

K projednání: 

 

a) Stav hotovosti v pokladně k 25.8.2010 15 062,- Kč, stav účtu k 25.8.2010 210 431,- Kč 

b) Centrální evidence -  K. Havlínová proškolí p. Nevečeřalovou a L. Voslářovou, nastaví 

oprávnění 

c) Webové stránky – propracovat, řeší se,  zajistí  R. Sršeň, K. Havlínová 

 

 



d) SDH Ovčáry, průběžný stav: 

- Předložena zpráva o předání účetnictví p. Varadyovou, v kopii s průvodním dopisem 

poslat na SDH Býchory, zajistí K.Havlínová 

- Po předložení protokolu o převzetí účetnictví  Polabské ligy, bude předán příspěvek lize 

- Udělení čestného uznání OSH pro p. Jaroslava Nováka z SDH Klučov 

Ke schválení: 

e) Žádost SDH Pečky  - Návrh na udělení vyznamenání za záchranu života p. Dűrrová,  

p. Jedličková –  

- ústředí odsouhlasilo návrh.,13.11. bude slavnostní předání v Přibyslavi,účast K.Havlínová 

MLÁDEŽ 

K projednání 

a) Zpracovat metodický pokyn pro čerpání příspěvků OSH v rámci OORM, bude dořešeno na 

školení mládeže dne 6.11., platnost k termínu  1.1.2011 

b) Zpráva o proběhlém Branném závodu 10.10.2010 v Klučově 

c) 5.-6.11. proběhne školení vedoucích mládeže v Kostelci nad Černými lesy – vyúčtování 

dotace na vzdělávání 

d) Plánované školení rozhodčích mládeže 

e) Dotace jsou průběžně účtovány 

f) Zimní halová okresní soutěž plánovaná v Plaňanech 

 

Ke schválení :  

a) VV souhlasí s nákupem materiálu  na školení cca 1500,-Kč 

b) SDH Kostelec nad Černými lesy – žádost o příspěvek na soutěž PL 1000,-Kč -                  

odsouhlaseno 

c) SDH Bulánka – žádost o příspěvek na soutěž PL 1000,- Kč - odsouhlaseno                    

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Pohár starosty OSH, dne 18. 9. 2010 v Konárovicích – soutěž proběhla v pořádku. 

Poděkování starostky OSH Kolín  SDH Konárovice, za organizaci soutěže a SDH 

Starý Kolín za zajištění cisterny na soutěž.. 

b) Aktualizovat stav rozhodčích na OSH do konce roku, školení nových rozhodčích 

proběhne zkraje roku 2011 společně s OSH Kutná Hora, zajistí J. Černík, p. Šálek 

c) Úpravy překážek, které jsou v Konárovicích – předložen rozpočet na cca 15 000,- 

schváleno 

d) P.Beneš – zpráva o možnosti konání okresní soutěže v požárním sportu na atletickém 

stadionu v Kolíně. Další jednání povede p. Beneš. 

 

 



PREVENCE 

K projednání: 

a) Starostka OSH podala návrh na volbu vedoucí OORP p. V.Hessová:  odsouhlaseno 

b) Soutěž PO očima dětí – OSH Kolín obdržela metodický pokyn, předáno OORP, bude řešeno 

ve spolupráci s HZS Kolín 

 

 

VELITELÉ 

 

K projednání: 

 

a) Poděkování SDH Kostelec za zajištění ozvučení akce „Den veteránů“ 

 

 

 Zapsala: Mirka Binderová   


