
Jednání VV OSH Kolín 8.9.2011 
 

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

Účast:   presenční listina 

1) Společné úkoly OSH 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

 

a) Stav hotovosti v pokladně k 4. 8. 2011 12 707,- Kč, stav účtu k 4. 8. 2011 22 617,- Kč 

b) Webové stránky – zadán požadavek na cenové nabídky na zpracování a údržbu webu 

c) Sbory, které dosud neodvedly členské příspěvky byly obeslány upomínkou, paní Nevečeřalová 

rozeslala druhou upomínku na SDH a zároveň OÚ obcí, U těch sborů, které příspěvky 

neuhradí, bude k 31. 12. 2011 zrušeno členství všem členům ve sboru vedených u SH ČMS. 

Toto bude oznámeno na Shromáždění starostů okresu. 

d) Dotace: 

postup čerpání dotací MŠMT, schválený na jednání OORM Kolín dne 2. 9. 2011:  

- od MV pro požární sport dospělých a dorostu celkem ve výši 40 120,- Kč 

- od MŠMT  na činnost úseku mládeže ve výši 59 275,- Kč (dotaci může čerpat subjekt, který 

vede podvojné účetnictví. Z těchto důvodů budou dotace MŠMT řešeny takto: 

 - dotace na MTZ OSH, Vzdělávání, Provozní náklady v gesci OSH 

- dotace MTZ SDH ve výši  30 400,- Kč (70%) bude taktéž vyúčtována OSH, z této 

částky bude uhrazen nákup překážek (OSH se podílí 30%) 

- náhrada pro kolektivy pracujících s mládeží : kolektiv z každé kategorie zapojené 

do hry PLAMEN v r. 2010 / 2011 dostane od OSH 1 000,- Kč. – schváleno (dle 

prezenčních listin Okresního kola hry Plamen a Okresního kola družstev dorostu) 

 

e) byl odsouhlasen nákup daru členu VV plk. Janu Bradnovi k významnému životnímu jubileu 

f) bude provedena změna přístupu do Centrální evidence z p. Z. Bydžovského na K. Havlínovou 

 

Ke schválení: 

- Návrh na udělení titulu Zasloužilý hasič – Fr. Urbánek, SDH Kolín – schváleno 

- Návrh na udělení Čestného uznání OSH – p. J. Bernard, p P. Brancuzský, p. J. Flegel, p. 

Z. Mašín, p. J. Volejník – SDH Starý Kolín - schváleno 



- Návrh na udělení medaile sv. Floriána – p. J. Volejník – schváleno 

- Návrh na udělení medaile Za věrnost – p. A. Bitter, p. P. Grunert, p. T. Plesnivý, p. M. 

Pošta, p. R. Pošta, pí O. Poštová, M. Řešátko, M. Součková, J. Ulom, P. Zahajský, J. Žyla, 

P. Žyla, Š. Žylová – SDH Kostelec nad Černými lesy - schváleno 

 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- J. Hybler informoval o jednání OORM Kolín ze dne 2. 9. 2011. 

- Školení vedoucích mládeže – plánovaný termín 26. - 27. listopad 2011 v Kostelci nad 

Černými lesy. 

- Na zimní období je v plánu opakování Zimní soutěže pro děti a nově uspořádání 

dvoudenní soutěže pro dorost. 

- SDH Červený Hrádek zajistí kurz rozhodčích – první část, tj. vysvětlení pravidel. Samotná 

zkouška by byla domluvena s OSH Kutná Hora prostřednictvím Aleše Kardy. 

Soutěže:  

9. 10. 2011 - I. Část kola hry  Plamen – branný závod v Tuchorazi 

8. 10. 2011 – závěr soutěžě Podlipanské ligy v Kostelci n. Č.l. 

Ke schválení: 

- Žádost o zakoupení  materiálů potřebných pro toto školení – učební texty, pravidla apod. – 

schváleno. 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Stav rozhodčích aktualizován 

b) Prověřit zájem o školení rozhodčích do konce roku – prověří p. Šálek  

c) Poděkování HZS Kolín za uskladnění překážek 

d) Provedení inventarizace a fyzické kontroly překážek (již probíhá) 

e) Návrh překážek k opravě či novému nákupu v následujícím období. Seřazeno dle 

důležitosti. Bude řešeno částečně v roce 2010 z dotace MTZ, ostatní v roce 2011. 

- Domeček (skládací)  

- Kladiny 

- Bariéry 

- Desky pod RHP 



 

 

f)  Okresní soutěž – informace k návrhu rozpočtu: 

- návrh příspěvků na provozní náklady: cisterna SDH Kostelec nad Černými lesy – 

1 000,- Kč – vzdává se nároku  

- cisterna SDH Starý Kolín – 500,- Kč – vzdává se nároku  

- čerpadlo SDH Klučov – vzdává se nároku,  

- časomíra SDH Konárovice – 500,- Kč – p. Černík zamítl, informoval o rozhodnutí 

jejich výboru, požaduje úhradu faktury ve výši 2 000,- Kč (1 000,- Kč/den). Bude 

proplaceno. 

K. Havlínová informovala, že ani po urgenci dosud nepřišla faktura za pronájem 

atletického stadionu. 

g) OKRESNÍ SOUTĚŽ POHÁR STAROSTY 

 

- termín 17.9.2011 

- pořádá SDH Bulánka 

- byly rozeslány propozice včetně plakátu 

- přihlášky do 12.9.2011 

- občerstvení pro družstva: bude hrazeno jedno jídlo (45,- Kč/os. Guláš), rozhodčím 

káva a nealko 

 

h) Informace o příspěvcích OSH Kolín pro ligy na družstva mužů a žen z okresu Kolín 

ve výši 300,- Kč/družstvo mužů/žen:  

Kutnohorská hasičská liga 3 300,- Kč,  

Podlipanská liga – 4 200,- Kč, 

Polabská liga 3 300,- Kč.  

Podmínkou bylo uhrazení členských příspěvků na OSH Kolín – pí Nevečeřalová 

prověřila.  
 

 

PREVENCE 

-nebyly žádné body k projednání 

OSTATNÍ 

- informace P. Beneš – SDH Zibohlavy – zve na soutěž Sání babího léta 10.9.2011, dále informoval o 

přípravě jejich družstva na soutěž CTIF  

- informace L. Voslářová – 22.10.2011 bude v Radimi Hasičský ples Podlipanské ligy 

- informace plk. Bradna – v sobotu 10.9.2011 o školení JPO v Mukařově 

- návrh termínu na Shromáždění starostů – 19. 11. 2011  

 



 

 

Zapsala: Lída Voslářová   

 


