
Jednání VV OSH Kolín 25.8.2010 
 

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

Účast:   presenční listina 

1) Společné úkoly OSH 

 

- Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

-  IV. Sjezd v Ostravě  2.-4.7. 2010 -  účast K. Havlínová, V. Dynybyl, Z. 

Bydžovský – seznámení VV s výsledky jednání, usnesení bude zapracováno do 

činnosti OSH a předáno k rozpracování do činností SDH – materiál za OSH a pro 

odeslání na SDH připraví L. Voslářová  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

 

a) Aktualizovaný stav neplatičů -  6 SDH (zaplatili Č. Voděrady), nadále budou uvedeny na 

webu, bude odeslán další urgenční dopis, zajistí kancelář 

b) Šablona OSH pro vyřizování korespondence  - bude rozeslána členům VV, zajistí L. 

Voslářová 

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

d) Do konce září budou vypracované překážky pro přípravku, bude předloženo vyúčtování a 

kopie inventurní knihy SDH Plaňany, kde budou překážky uskladněny, zajistí M. Binderová 

e) Pamětní list k výročím SDH, zajistí L. Voslářová 

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

oprávnění 

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

h) Darování krve – akce OSH  „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ 24. 9. 2010 na Transfuzním 

oddělení Oblastní nemocnice Kolín – budou odeslány plakáty na SDH, informaci vystavit na 

www OSH Kolín 

i) Zpráva z jednání mimořádné VH SDH Ovčáry – vyloučeni 2 členové (p. Pazderka, starosta 

SDH), p. Varadyová (pokladník a jednatelka) – na OSH Kolín přišla stížnost p. Varadyové , 

že nesouhlasí s ukončením činnosti v SDH Ovčáry – stížnost byla projednána na VV a 

vyřízením stížnosti byli pověření náměstek K. Novák a J. Bernard, který se MVH účastnil 

j) Příspěvky na ligy – vyplatit na SDH Tuchoraz/Podlipanská liga a OSH Kutná 

Hora/Kutnohorská liga, příspěvek na SDH Ovčáry/Polabská liga bude pozastaven do 

vyjádření orgánů ligy s ohledem na změny v SDH Ovčáry, odeslat požadavek na orgán 

Polabské ligy o vyjádření, zajistí K. Havlínová 

Ke schválení: 

k) Makro – zajistit karty pro nákupy OSH, zajistí L. Voslářová, jmenovitě na K.  Havlínovou a p. 

Nevečeřalovou – bylo odsouhlaseno 

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

p. Jedličková – VV OSH souhlasí, přeposlat  vyššímu organu k projednání, zajistí  

p. Nevečeřalová  

 



MLÁDEŽ 

K projednání 

a) Zpracovat metodický pokyn pro čerpání příspěvků OSH v rámci OORM , je v programu 

jednání  OORM dne 2. 9. 2010, zajistí J. Hybler 

b) SDH Drahobudice žádost o příspěvek 1000,- Kč, VV odsouhlasil, po potvrzení OORM na 

svém jednání bude kanceláří vyplaceno 

  

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Pohár starosty OSH, dne 18. 9. 2010 v Konárovicích, odsouhlaseny propozice, rozeslat 

30. 8. 2010, zajistí kancelář 

b) Podat žádost o zajištění cisterny na soutěž Pohár starosty k starostovi obce Starý 

Kolín, zajistí kancelář 

c) 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 

d) Úpravy překážek, které jsou v Konárovicích – prodloužen termín do konce září, do    

10. 9. 2010 předložit rozpočet, zajistí J. Černík 

PREVENCE 

K projednání: 

a) Byla projednána rezignace Mgr. Renaty Krutské na funkci vedoucí OORP 

b) Na podzim proběhne školení vybraných JPO 5, pozvánky odeslány na vybrané JPO              

(11. 9. 2010 Mukařov, 24. -25. 9. 2010 Kamenice) 

c) Soutěž PO očima dětí – odeslat dopis na HZS, jak bude nyní společná soutěž zajišťována, 

zajistí K. Havlínová 

 

Ke schválení: 

 

d) Do odvolání byl pověřen řízením  OORP p. Chrastil – bylo odsouhlaseno 

 

VELITELÉ 

 

K projednání: 

 

a) 14. 7. 2010 proběhlo společné cvičení velitelů a jednotek SDH v Konárovicích 

b) Ing. Dynybyl předložil návrh pozvat partnery z Rakouska (družba SDH Zibohlavy), prověří 

zájem ze strany SDH Zibohlavy, VV OSH nebude akci finančně zajišťovat 

 

 Zapsala: Mirka Binderová   


