
Jednání VV OSH Kolín  30.6.2010 
 

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

Účast: presenční listina 

1) Společné úkoly OSH 

 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH.  

- Nové akce: 

o  IV. Sjezd v Ostravě 2.-4.7. 2010 -  účast K. Havlínová, Vl. Dynybyl, 

Z.Bydžovský – doprava zajištěna ze strany HZS společně i pro Kutnou 

Horu  

o Aktiv zasloužilých hasičů Stř.kraje  7.7. 2010 - Setkání na půdě senátu 

(přihlášeno 7 lidí – zatím) – žádost o pomoc s dopravou na HZS Kolín, 

požádá Havlínová 

o Info o účasti na výročích SDH – poděkování starostky K.Havlínové 

členům a náměstkům VV za účast 

o SDH Tuklaty – p.Urban děkuje HZS Kolín – Český Brod za pomoc 

s údržbou Praga AN 

 

KANCELÁŘ 

 

       a)    Příspěvky SDH – byl schválen prodloužený termín do kdy budou neplatiči                                              

               uvedeni na www OSH, na webu je zatím 8 SDH , které dosud nezaplatili 

b) Připravit šablonu OSH pro vyřizování korespondence do 31.8.  Z: Sršeň, Havlínová 

c) Stav hotovosti v pokladně k 30.6.2010 7 511,- Kč    Stav účtu k 30.6.2010 193 235,- Kč 

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

schůzi 

- Byla doúčtována částka 5 285,- Kč na stejnokroje, převezme  SDH Plaňany, 

Kostelec nad Černými lesy 

e) Do konce srpna budou vypracované překážky pro přípravku. 

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

ti doplní na které akce jedou , zajistí pamětní list k pohárku 

g) Výročí SDH Krakovany  -  Jareš, SDH Veletov – Bernard 

h) K.Havlínová – zpráva ze školení Centrální evidence -  K. Havlínová proškolí p. Nevečeřalovou a 

L. Voslářovou, 

i) Webové stránky – propracovat  na okresní úroveň    R.Sršeň, K.Havlínová 

j) Dovolená v kanceláři OSH 12.7. – 23.7.2010 

k) p.Nevečeřalová zajistí proplacení převodem SDH, schválené v úseku mládeže a soutěží  

(krajská soutěž) 

l) L.Voslářová zjistí potřebné doklady pro zajištění karty do Makra, pro nákupy OSH  

 



Ke schválení: 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

a) Okresní kolo hry Plamen – 22.5.2010 v Žíželicích 

Soutěž vyúčtovaná, proběhla v pořádku, jeden úraz Kostelec nad Černými lesy 

Mladší žáci 1) Klučov 

Starší žáci   1) Klučov – postup do krajského kola 

b) Výsledky z kraje –  Klučov žáci 5.místo 

                                  Klučov dorostenci – 4.místo 

                                                Klučov dorostenky – 5. Místo 

c) J.Hybler – úkol zpracovat metodický pokyny pro RM – k čerpání finančních částek z OSH 

Ke schválení: 

 

d) Příspěvek na dopravu ve výši 500,- Kč na družstvo (MH, Dci, Dky)za  reprezentaci SDH Klučov 

v Krajské soutěži – schváleno VV OSH 

          

DOSPĚLÍ 

 K projednání: 

Okresní kolo PS – 29.5.2010 v Čáslavi 

Zpráva  o proběhlé soutěži - p.Šálek  

Návrh na zajištění veškerých diplomů a cen pro příští ročník -  zajistí pořádající okres, 

přeúčtuje se půlka druhému okresu. 

Soutěž byla hodnocena kladně, pouze malé připomínky k organizaci. 

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, do poloviny srpna 

bude připraven návrh zajištění soutěže -   J.Černík, p.Šálek 

Sbory dostanou info do prvního týdne v září 

Částka na jídlo na osobu 60,- Kč 

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

 Ke schválení: 

- Odsouhlasen příspěvek na dopravu ve výši 500,- Kč na družstvo (Muži SDH KLučov, Ženy SDH 

Ziboholavy)za  reprezentaci  v Krajské soutěži 



- 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 

Přílohou dohody bude potvrzení o počtu družstev (zaplacené příspěvky) a doklad o  

vyúčtování příspěvků OSH 

PREVENCE 

K projednání: 

a) PO očima dětí – zpráva o vyhodnocení republikové soutěže  

b) Zástupce z dětí okresu Kolín byl 3.na republice, dostal poukaz 500,- Kč do knihkupectví 

c) Vyúčtování proběhlo 

d) Na podzim proběhne školení  vybraných JPO 5 

e) Opět se na podzim rozeběhne soutěž PO očima dětí 

 

VELITELÉ 

 K projednání: 

a) Vypracovat seznam aktivních zásahových jednotek OSH v členění  

- SDH, typ jednotky, velitel, kontakt Z: Ing. Dynybyl  T: 15.7.2010 

b) Na podzim proběhne školení  vybraných  JPO  5 

c) Starostka OSH - připomínka ke školení velitelů JPO v Pečkách – nedostatek kapacity  

Mjr.ing Dynybyl  zjistí podmínky a podá zprávu 

d) 14.7. společné cvičení velitelů a jednotek SDH v Konárovicích 

 

 Zapsala : Mirka Binderová   


