
Jednání VV OSH Kolín 16.2.2011 
 

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 31.1.2011 26 992,- Kč, stav účtu k 31.1.2011 153 630,- Kč 

b) Odvody z čl.příspěvků SH ČMS – dospělí – 2525 členů = 50. 500.- Kč       

mládež - 350 členů = 3.500,. Kč 

Do 31.12.2010 celkem 2 875 členů  -  K 15.2.2011 celkem 2964 členů 

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

oprávnění – řeší se 

d) Webové stránky – nově rozpracováno -  zajišťuje  R. Sršeň, K. Havlínová 

e) Poděkování starostky OSH Kolín K.Havlínové členům VV OSH za účast na Valných 

hromadách SDH 

f) Hasičská vzájemná pojišťovna – setkání starostky OSH Kolín se zástupci a její žádost o 

objasnění pojištění dětí na cestách na soutěže a na samotné soutěži, objasnění provize 

z pojištění a pojištění soutěží 

g) Výzbrojna požární ochrany,a.s. – Výpověď Smlouvy o obchodním zastoupení  

h) Předání vedoucím odborných rad „Statut odborných rad“ 

i) L.Voslářová zajistí dopis na sbory, které se nezúčastní Okresní soutěže v požárním sportu jako 

soutěžící, zda by nenabídli  pomoc v rámci technické čety, organizačního zajištění soutěže 

j) M.Nevečeřalová pošle časový harmonogram a organizaci přípravy (rozdělení oblastí a určení 

odpovědných osob) členům VV OSH Kolín, dále pošle žádost o finanční příspěvek, na 

poháry, regionu Zálabí 

k) K. Havlínová  - písemná žádost na HZS pro pomoc s přepravou překážek na okresní soutěže 

l) Zpráva OKRR Š. Žylová – proběhla revize v kanceláři OSH – vše v pořádku 

m) L.Voslářová „Daruj krev s dobrovolným i hasiči“  - domluví termín v nemocnici Kolín 

n) Informace o centru Záchranářů Sibřina v Českém Brodě 

 

 

Ke schválení: 

- Vyznamenání: SDH Břežany, SDH Červený Hrádek, SDH Vítězov …schváleno 

- SDH Hradešín – ukončení činnosti  …schváleno 

 

 

 



 

MLÁDEŽ 

K projednání 

a) Zpracovat metodický pokyn pro čerpání příspěvků OSH v rámci OORM, bude dopracováno  

do konce března po setkání RM 

b) Školení rozhodčích – zpráva J.Hybler  . zkoušky 12.3.2011  

c) Zimní halová okresní soutěž plánovaná v Plaňanech – 13.3. 2011 

 

Ke schválení :  

a)  VV OSH předběžně schválila rozpočet na občerstvení a ceny na Zimní halovou soutěž 

v Plaňanech – 5.000 Kč   -  rozpočet předloží J. Hybler za RM 

b) Termíny okresních kol mládeže, místo konání – na prvním jednání RM – zprávu podá 

J.Hybler 

c) Termín soutěže - 8.5. v Kostelci nad Černými lesy – soutěž pro mládež v požárních útocích 

d) Termín soutěže (předběžný) - 17.4. Klučovská ulice – běh na 60 a 100m s překážkami 

e) Žádost SDH Přehvozdí o příspěvek 1.000 Kč na soutěž s účastí dětí . k projednání RM 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

a) 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 

b) Úpravy překážek v Konárovicích – zbývá pouze dolepit tartan 

c) Návrh na průběh soutěže, O pohár starosty okresu Kolín  - 17.9.2011 v Konárovicích,– 

p,Nevečeřalová rozešle e-mailem členům – do příštího jednání k vyjádření a 

konečnému rozhodnutí o změnách v soutěži 

d) Okresní kolo v požárním sportu (dospělí a dorost) 28.- 29.5.2011 – Zpráva starostky 

OSH z jednání se zastupitelstvem města Kolína o pronájmu sportovního stadionu 

v Kolíně ke konání soutěže. Přislíbena podpora města. Seznámení s časovým 

harmonogramem. Podmínky k pronájmu pošle Správa sportovišť města Kolína.  

- Návrh na organizaci soutěže – Rozdělení do oblastí a odpovědní vedoucí skupin  

- administrativa – L.Voslářová, M.Nevečeřalová 

- překážky a materiál -  J.Černík, J. Hybler, P.Beneš 

- rozhodčí a štáb – L.Šálek 

- strava a ozvučení – R.Žyla 

- všeobecná organizace – K. Havlínová 

 

 



 

PREVENCE 

K projednání: 

a) Soutěž PO očima dětí – právě probíhá 

b) V.Hessová – vypracuje výtažek z vyhlášky o Požární bezpečnosti komínů a kouřovodů ve 

světle nové právní úpravy účinné od 1.1.2011, rozešle se na sbory 

 

 

 

VELITELÉ 

 

K projednání 

 

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

na popud členů SDH Kostelec nad Č.L. – Vl.Dynybyl vypracuje návrhu dopisu na sbory a 

předběžný program školení 

b) 8.5.2011 Den záchranářů v Kolíně – jsou požádány sbory o účast s historickými vozy apod. 

c) Pohár starosty OSH, okresní soutěž – písemná žádost o přepravu překážek na HZS Kolín – 

K.Havlínová 

d) Krajská soutěž v Nymburce v červnu - věže budou pouze jeden den - v sobotu 

 

 

 

 

 Zapsala: Mirka Binderová   


