
Jednání VV OSH Kolín 13.6.2012 
 

Účast:   presenční listina (přítomno 7 členů VV OSH, jednání nebylo usnášeníschopné) 

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

Kontrola zápisu z minulého jednání VV OSH  

KANCELÁŘ 

K projednání: 

- Stav finančních prostředků k 30.05.2012 (v pokladně 39 133,- Kč, stav účtu 286 163,55 Kč)  

- Inventury materiálu OSH - Překážky k vyřazení – řeší vyřazovací komise ve složení: Žylová, 

Šálek, Salák – dořešit  bezprodleně v termínu do 31.8.2012 

- Web OSH – bude uhrazen poplatek za zprovoznění webu – 6 500,- Kč. Roční poplatek za 

údržbu ve výši 1 000,- Kč / rok, v případě složitější úpravy bude domluveno individuálně. 

- Seznam neplatičů vystaven na webu OSH ke dni  01.06.2012, jde celkem o jedenáct SDH.          

II. upomínka byla rozeslána na SDH: Bořetice, Lstiboř, Mlékovice, Nesměň, Nová Ves I.,   

Veltruby, Vitice, Vlkánčice a Ždánice + OU Bečváry, OU Polepy. 

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

branný závod), vyúčtování do 31.12.2012 

- Krajské setkání ZH – 12. června 2012 – účast celkem devět ZH, starostka OSH, jeden 

doprovod ZH a dva řidiči. Vyhodnocení setkání, poděkování za dopravu HZS. 

- Na základě žádosti OSH na OÚ o podporu činnosti sdružení byly obdrženy tyto prostředky: 

o Dobřichov  - 1 000,- Kč 

o Drahobudice -    500,- Kč 

o Zalešany  - 1 500,- Kč 

o Zásmuky  - příslib, zaslána Smlouva darovací 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- Soustředění dorostu, Atletický stadion Kolín –  2.6. akce byla zrušena, odpoledne probíhala 

příprava soutěže hry Plamen 

- Okresní kolo hry PLAMEN dne 03.06.2012, Atletický stadion Kolín  - vyhodnocení akce, 

vyúčtování. Poděkování SDH Klučov za zapůjčení čerpadla a SDH Starý Kolín za dopravu 

vody – oboje bezplatně.  

 

- Krajská soutěž hry Plamen a dorostu ve dnech 15.-16.6.2012 v Rakovníku 

o Starší žáci – účast SDH Klučov 

o Dorostenci – byla zrušena účast SDH Starý Kolín  

o Jednotlivci – 3x SDH Klučov, 1x SDH Poříčany, 2x SDH Starý Kolín 



 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

- Návrh překážek 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 soutěž PS 26.05.2012 v Čáslavi – vyhodnocení akce, vyúčtování. Do krajské soutěže 

postupuje družstvo mužů z SDH Klučov (SDH Zibohlavy se vzdali účasti) a ženy SDH 

Zibohlavy 

 

- Pohár starostky, 15.09.2012 – v rámci okresní soutěže byl vylosován SDH Zibohlavy, starostka 

je pověřena  účastí na jednání se sborem. 

 

 

PREVENCE     

K projednání 

- PO očima dětí 2012 

o Vyhodnocení v rámci okresu dne 1.6.2012 a předání cen z vyhodnocení kraje 

o Vyhodnocení republikového kola proběhne dne 22.6.2012, účast: Voslářová 

VELITELÉ 

- K. Havlínová žádá o zpracování seznamu jednotek včetně velitelů v rámci OSH 

 

OSTATNÍ 

- L. Voslářová 

o poděkování členům SDH Bulánka, SDH Dobré Pole, SDH Kostelec nad Černými 

lesy, SDH Mančice, SDH Rostoklaty a SDH Tuchoraz za zajištění zázemí na 

Bambiriádě 

o poděkování dětem z SDH Dobré Pole, SDH Klučov, SDH Kostelec nad Černými 

lesy, SDH Ratenice a SDH Tuchoraz za předvedení ukázky štafety dvojic a 

požárního útoku 

o bude rozesláno poděkování na SDH – zajistí M. Nevečeřalová 

o jednotlivým členům SDH bude předáno poděkování za pomoc – zajistí L. 

Voslářová 

o družstva přípravky a žáků již obdrželi pamětní plakety a balíčky s cenami 

o  



- K. Havlínová  

o žádá vedoucí všech rad o zajištění činnosti všech rad, svolání velitelů a 

rozhodčích, prvních jednáních se bude osobně účastnit !!!!! 

o předložení návrhu provozu kanceláře v nadcházejícím období ke schválení VV 

OSH 

 po vzájemné dohodě bude ukončen pracovní vztah s vedoucí kanceláře 

paní Nevečeřalovou ke dni 31.7.2012  

 od 1.9.2012 nástup nové pracovnice Lucie Hyblerové – schválení 

Per Rollam z důvodu nízké účasti členů VV OSH na jednání  

 čistá mzda 5 000,- Kč / měs. 

 v měsíci červenci proběhne předávání agendy kanceláře  

 v první polovině bude provoz kanceláře zajištěn standardně 

(Po,St) 

 v druhé polovině bude provoz ve dnech úterý 13-18 hod.,      

pátek 8-13 hod. 

 v srpnu bude kancelář OSH Kolín uzavřena 

 k 1.9.2012 bude provoz kanceláře ve stejných dnech tj. Út, Pá 

 starostka zdůvodnila svůj návrh členům VV 

- tento návrh byl schválen všemi členy VV OSH účastnících se na jednání tj. 7 hlasy 

- ostatním bude zasláno e-mailem ke schválení formou Per Rollam 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


