
Jednání VV OSH Kolín 18.04.2012 
 

Účast:   presenční listina 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

- Stav finančních prostředků k 31.03.2012 (v pokladně 13 882,- Kč, stav účtu 253 842,79 Kč)  

- Inventury materiálu OSH a překáţek nakoupených OSH – stav k 31.01.2012 

o Byl předán seznam překáţek OSH umístěných na HZS 

o Překáţky k vyřazení – řeší vyřazovací komise ve složení: Žylová, Šálek, Salák 

- Web OSH – jiţ běţí v nové verzi, předloţit připomínky 

- Školení hospodářů, funkcionářů, vedoucích OORM (účast Havlínová, Voslářová, Hybler, 

Hyblerová) ve dnech 30. – 31.03.2012 v Přibyslavi 

- Daruj krev, 13.04.2012 (účast 33 osob, darovalo 29 osob) – odeslání děkovného dopisu na 

SDH a OÚ 

- Informace ze shromáţdění starostů OSH dne 14.04.2012 – usnesení na web, el. SDH 

- Informace o stavu zaplacených příspěvků za SDH – 60 plátců z 92 SDH, bude odeslána 

upomínka k 31.05.2012, k 01.06.2012 vystavit neplatiče na web. Zajistit rozeslání seznamu 

neplatičů na členy VV a rozdělit, kdo s kterým SDH projedná nezaplacení členských 

příspěvků  – zajistí L. Voslářová. 

- Odeslání dopisu na OÚ s ţádostí o finanční podporu 

- Byly předloţeny dílčí dohody na vyúčtování dotací MŠMT (95 420,- Kč) a MV (14 990,- Kč) 

o Dokladování (3 fotky, banner, štítek na materiál) 

o Dotace vyúčtovat nově na mail: dotace@dh.cz 

- OSH získalo dotaci od kraje v plné výši tj. 35 000,- Kč (soustředění dorostu, okres Plamen, 

branný závod) 

- Řešení vyplácení mzdy pí. Nevečeřalové (proúčtování dotace na mzdy) 

- Podepsaná Smlouva o výpůjčce prostor od HZS Kolín 

Ke schválení: 

- Registrace SDH Kšely – schváleno 

 

mailto:dotace@dh.cz


MLÁDEŽ 

K projednání: 

- Setkání dorostu, termín 03. - 04.02.2012, Klučov, účast cca 24 osob – akce proběhla, řádně 

vyúčtována, poděkování SDH Klučov 

- Zimní tábor: SDH Klučov, Horní Malá Úpa, 26.02. - 04.03.2012 – akce proběhla, účast 21 

osob, tábor řádně vyúčtován přes OSH Kolín, dotace bude následně přeúčtována SDH Klučov 

- Zimní halová soutěţ: termín 11.03.2012 v Kostelci nad Černými lesy – akce proběhla, řádně 

vyúčtována, poděkování  - SDH Kostelec 

- Kurz rozhodčích mládeţe – proškolení proběhne aţ na podzim tohoto roku z důvodu 

chystaných změn ve směrnicích 

- Soustředění dorostu, Atletický stadion Kolín 

o 05.05.2012 - z důvodu nenaplněnosti byla akce zrušena 

o 02.06.2012 – akce ponechána, bude nabídnuta jak tréninkům jednotlivcům 

kategorie dorostu tak vítězům okresu v PS k tréninku na krajské kolo, případně 

přípravě stadionu na Okresní kolo hry Plamen v následujícím dni 

- Okresní kolo Dorostu, 26.05.2012 v Čáslavi společně s OSH Kutná Hora společně se soutěţí 

v PS 

- Okresní kolo hry PLAMEN, dne 03.06.2012, Atletický stadion Kolín  - probíhají přípravy na 

tuto akci. SDH Starý Kolín zajistí cisternu. 

 

- Překáţky přípravky ve stavu SDH Plaňany – překáţky byly ve stanoveném termínu předány 

vedoucímu OORM, který je na základě rozhodnutí OORM předal k uţívání SDH Kostelec – 

zavést do inventury  

- Chystá se zrušení pojíštění mládeţe u HPV, bude pouze Generali, pojistná částka bude 

navýšena u dospělých (termín od kdy bude platit bude oznámen) 

- Kostelecké útoky – 14.04.2012, Kostelec nad Černými lesy. Účast 20 druţstev, vše proběhlo 

v pořádku. 

Ke schválení: 

- OORM na svém jednání vyjádřila poţadavek na zakoupení projektoru a plátna pro potřeby 

rady (školení), předpokládá se vyúčtování v rámci dotace MTZ OSH, případně v rámci dotace 

kraje – částka ve výši 15 tis. Kč (11 tis. projektor, 4 tis. plátno) - schváleno 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

- Školení rozhodčích společně s OSH KH v termínu 25.04.2012 – účastí pověřen p. Šálek 

- Návrh překáţek k opravě či novému nákupu v následujícím období: 

o Kladiny, bariéry, desky pod RHP (bude řešeno v rámci dotace MŠMT, případně 

z dotace kraje) 



- Okresní soutěţ PS 26.05.2012 v Čáslavi (KH) – účast na jednání Havlínová, Hybler 

o První schůzka 11.04.2012 – zásadní body jednání 

 Stále není jasné, zda soutěţ proběhne na stadionu v Čáslavi, náhradní 

prostory Krchleby 

 Z důvodu počtu druţstev  v PS a dorostu bude soutěţ spojená do jednoho 

dne 26.05.2012 

 Pozvánka + přihláška bude připravena ze strany KH, členům VV OSH 

KO bude odeslána k připomínkám 

 Informace o školení rozhodčích dne 25.04. (KH) – účast p. Šálek + 

rozhodčí okresu Kolín 

 PU pouze 1 pokus 

o Další schůzka 02.05.2012  - účast Havlínová 

o Další schůzka 21.05.2012 – předání přihlášek, losování start. čísel, příprava 

startovních listin – účast Havlínová, Hybler 

 

- Pohár starostky, 15.09.2012 – odeslán dopis na SDH s nabídkou pořádání soutěţe, vysolování 

v rámci Okresní soutěţe v Čáslavi 

 

Ke schválení 

-  Ţádost SDH Klučov o zapůjčení překáţek na Klučovskou ulici (seznam v příloze, kopie na 

HZS) - schváleno 

 

 

PREVENCE     

K projednání 

- Výstava obrázků z bývalých ročníků soutěţe PO Očima dětí v rámci Dne záchranářů – v 

Kulturním domě  Kolín – řešil J. Bernard. KD bude uzavřen, výstava obrázků se tímto ruší. 

- PO očima dětí 2012 

o Probíhá vyhodnocení v rámci okresu. Postupující práce vystavit na web – zajistí 

V. Hesová, L. Voslářová 

o Vyhodnocení v rámci kraje – Praha, Ohradní - 12.05.2012 – účast V. Hesová,      

Š. Ţylová.  

o Předběţný termín slavnostního vyhodnocení společně s HZS dne 01.06.2012 

VELITELÉ 

- Vedoucí OORV omluven z jednání 

OSTATNÍ 

- Informace o chystaných akcích ze strany HZS 

o 07.05.2012 je 70 let profesionálních hasičů v Kolíně a 145 let SDH Kolín – za 

OSH účast náměstek K. Novák 

o 08.05.2012 Den záchranářů, budou obesláni jednotlivé SDH 

- informace o programu WinDuo - podvojné účetnictví. Není vhodné pro SDH, kde pokladník 

není přímo účtař. Řešení najít osobu, která za úhradu bude podvojné účetnictví SDH 

zpracovávat a pokladní proškolit pouze na přípravu podkladů. 



- informace k pojištění – pokud na soutěţi není při PÚ pouţit přetlakový ventil, nevztahuje se na 

případné zranění pojistka HVP 

- 08.05.2012od 14:00 Shromáţdění delegátů OSH, Praha, Ohradní – účast P. Beneš 

- informace o soutěţi CTIF 14.04.2012 ve Vlčnově, účast cca 15 druţstev, SDH Zibohlavy         

1. místo 

- SDH Zibohlavy má vyškolenou rozhodčí na CTIF 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová  

 

 

 

 

 


