
Jednání VV OSH Kolín 14.12.2011 
 

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  14. 12. 2011 16 008,- Kč,  stav účtu k  14. 12. 2011 115 914,- 

Kč  

b) Webové stránky – starostka v jednání s p.Šedou – odborné vedení stránek, další jednání během 

ledna 

c) Dotace: č1) Žádost na Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence 

d) Dotace: č2) Žádost ona Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – 

podpora občanských sdružení 

 

 

Ke schválení: 

- Návrh na SDH Český Brod  p. Urban, Krupka – ČU OSH za péči a výjezdy s „andulkou“  

schváleno 

- SDH Kostelec nad Černými lesy  p.M. Fehér  ČU OSH za včasný zásah první pomoci 

- Dodatek ke smlouvě s pí. Nevečeřalovou. Změna ve výši odměny na 6 000,- Kč /měs. (11x 

ročně, mimo 8/2012 prázdninový provoz)  a změna  pracovní doby kanceláře PO od 08:00 – 

15:30  STŘ. od 08:00-18:00.  Schváleno. 

- SDH Vlkánčice poslalo dopis na kancelář OSH . Požadavek na zrušení usnesení shromáždění o 

zrušení členů SDH , kteří neplatili příspěvky. VV schválilo, pokud SDH zaplatí příspěvky za 

členy do 20.12.2011 (zpětně 3 roky neplacení), nebude členství zrušeno. Pokud se tak nestane, 

bude platné rozhodnutí shromáždění ze dne 19.11.2011. 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- Školení vedoucích mládeže – termín 25. - 26. listopad 2011 v Kostelci nad Černými lesy – 

proběhlo – účast 41.lidí 



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

soutěže pro dorost v Kostelci nad Černými lesy 

- SDH Kostelec nad Č.L.zajistí kurz rozhodčích – první část, tj. vysvětlení pravidel. Samotná 

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

- Setkání dorostu -  námět na práci s dorostem do budoucna- pro SDH k vytvoření kolektivu 

dorostenců a dorostenek – motivaci pro další práci 

Soutěže:  

- Zimní soutěž 

- Setkání dorostu 

Ke schválení: 

Žádost o příspěvek na občerstvení a organizaci 2000,-Kč na školení rozhodčích v Kostelci nad 

Černými lesy - schváleno 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Stav rozhodčích aktualizován, zaslat zprávu Kamile Havlínové 

b) Školení rozhodčích, dle směrnic požárního sportu - v termínu před sezonou (únor) – 

pověřen  p. Šálek s paní starostkou 

c) Byl provedena inventura materiálu OSH. Seznamy budou aktualizovány a připraveny 

k podpisu. Všechny překážky umístěné na HZS budou označeny a seznam bude 

předán p. Dynybylovi. 

d)  Do konce ledna budou převezeny překážky z SDH Plaňany (z důvodu rušení 

kolektivu mládeže SDH Plaňany) pro přípravku, na OSH Kolín. Včetně veškerého 

materiálu, který přípravka SDH Plaňany dostala od OSH Kolín – zajistí M.Binderová 

 

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

důležitosti. Bude řešeno částečně v roce 2011 z dotace MTZ, ostatní v roce 2012. 

- Domeček (zakoupen) 

- Kladiny 

- Bariéry 

- Desky pod RHP 

 

f) Návrh na vyřazení překážek :příloha k zápisu viz Materiál k vyřazení – vyřazovací 

komise vypracuje rozhodnutí na základě čeho se daná věc vyřazuje, likvidační 

komise dané věci zlikviduje – p.Nevečeřalová, Š.Žylová 

 



g) Termín Okresní soutěže  26.5.2012  (v tomto roce KH) 

 

h) Návrh na získání „Divoké karty“ pro SDH Zibohlavy, díky jejich úspěchům (není 

potřebná kvalifikace) p. Beneš projedná ve sboru, zda má OSH dopis připravit 

k odeslání.  

      

 

PREVENCE     

- probíhá jednání s Muzeem Kolín 

- Kontakt na Kulturní dům v Kolíně – kontaktovat – eventualita výstavy tam – M. Binderová 

 

OSTATNÍ 

OSH Kolín vystaví objednávku na SDH Klučov ohledně zajištění Zimního tábora. S ohledem na 

vyúčtování dotací organizací, která vede podvojné účetnictví, zajistí vyúčtování OSH Kolín. 

Schváleno 

 

 

Zapsala: Mirka Binderová 


