
Jednání VV OSH Kolín 14.4.2011 
 

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 14.4.2011 14 774,- Kč, stav účtu k 14.4.2011 211 264,- Kč 

b) Centrální evidence -  nastavení oprávnění pro L. Voslářovou ke čtení 

c) Evidovat kulatiny (70,75,80) vytáhnout z evidence, předložit seznam na VV, následně bude 

stanoven postup  

d) Webové stránky – stále rozpracováno, vylepšit, doplnit -  zajišťuje  R. Sršeň 

e) Písemná žádost na HZS o pomoc s přepravou překážek na okresní soutěž  - Nevečeřalová 

f) Postřehy z akcí – školení, schůze vedoucích – Š.Žylová, rozeslat VV 

g) Sbory, které dosud neodvedly příspěvky budou kontaktovány členy VV OSH a upomínkou 

h) Delegát OSH na shromáždění delegátů  kraje dne 12.5.: L.Voslářová 

 

 

Ke schválení: 

- Žádost o udělení Čestného uznání – P.Trávníček  SDH Býchory – schváleno 

- Sbory, které nemají členy, VV schválilo – nerušit 

- Sbory, které za své členy neodvádějí příspěvky – dořešit - Š.Žylová za revizní komisi 

obešle SDH, které neplatí – prověřit jak řeší na jiných OSH, projít stanovy (Havlínová) 

 

MLÁDEŽ 

K projednání 

a) RM projednala pravidla pro příspěvky na soutěže i vícedenní akce – shodně schválila, že se 

příspěvky nebudou vydávat 

b) 17.4. Klučovská ulice 

c) 8.5. Kosteleké útoky 

d) 29.5. Dorost (sportovní areál Kolín) 

e) 4.6. Plamen (HZS Kolín) 

Ke schválení :  

a) Žádost SDH Přehvozdí o příspěvek 1.000 Kč na soutěž s účastí dětí, projednáno 7.4. RM- 

zamítnuto 

 

 



 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) Stav rozhodčích aktualizován, zájemci osloveni – školení proběhne po dohodě s Š. 

Thotovou během následujících měsíců 

- Úpravy překážek v Konárovicích – hotovo – dořešit domeček  

- P.Šálek zajistí rozhodčí na krajskou soutěž v PS v Nymburce 18.-19.6. 2011  

b) OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU -   

- jsou vypracované pozvánky pro sbory, rozhodčí, hosty – odeslat dle stanovených 

termínů 

- konečná úprava propozic na schůzce 27.4.2011,  

- J.Černík projedná v SDH Konárovicích možnost zajištění zdravotníka a lékárny 

(nově vybavené) na okresní soutěž v PS  

 

PREVENCE 

K projednání: 

a) Soutěž PO očima dětí – vyhodnocena 

b) Vítězné práce z okresu budou odevzdány na krajsou radu prevence, kde bude vyhodnocení 

v rámci kraje 

c) 3.4. 2011 vyhodnocení okresní soutěže PO očima dětí na HZS Kolín 

 

 

VELITELÉ 

 

K projednání 

 

a) Vl. Dynybyl - Návrh na zjištění zájmu členů SDH o získání hasiče II. a III.stupně , strojník -  

R.Sršeň vystaví odkaz na stránky OSH  

b) 8.5.2011 Den záchranářů v Kolíně  

c) Pohár starosty OSH, okresní soutěž – 17.9 2011 -  písemná žádost o přepravu překážek na 

HZS Kolín – Nevečařová 

d) Vystavit na webu info a rozeslat na SDH nabídku organizačně zajisti Pohár starosty - Vosl 

e) Krajská soutěž v Nymburce 18.-19.6. 2011 – omluvena účast vedoucí rady OORV 

 

 

 

 

 Zapsala: Mirka Binderová   


