
Jednání VV OSH Kolín 8.1.2013 
 

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 31.12.2012 (v pokladně 11 391,-Kč, stav účtu 209 030,48 Kč)  

- Inventury materiálu OSH – hotovo 

- Na základě rozhodnutí shromáždění starostů OSH k 31.12.2012: 

o Vyřazení sborů z evidence, které nemají členskou základnu (SDH Dolany, Hatě, 

Hradešín, Hradové Střímelice, Jestřábí Lhota, Lhotky, Nebovidy, Oleška, Poďousy, 

Přišimasy, Bohouňovice I, Hradištko II, Horní Chvátliny.)   

o Zrušení členství členům neplatičům za rok 2012 (SDH Nesměn)  

- Dotace na rok 2013 

o Nebude vypsána dotace na podporu hasičů, možné pouze čerpat z Fondu hejtmana 

v průběhu roku 

o Dotaz z kanceláře hejtmana s požadavkem na SDH, která mají letos výročí – bude 

možné ocenění – navržené SDH: Červený Hrádek, Starý Kolín, Cerhenice, Mančice, 

Pečky 

o Neziskovky – Grantový kalendář  - vybrat oblasti, kde možné v rámci OSH čerpat 

o Návrhy na co by OSH mohlo žádat (nábytek kancelář, ceny na mládež 

- Informace z jednání KSH 

o Kontrola kanceláře OSH Kolín z KSH – leden- únor 2013 – přesný termín bude 

oznámen 

o Termíny krajských soutěží Plamen a PS 

o Doplnit osnovu za OSH pro KSH (r. 2012) v termínu do 2/2013 

o Způsob předávání návrhů na vyznamenání vyšších orgánů – vždy elektronicky přes 

KSH 

o Plán práce VV KSH včetně termínů jednání a akcí hasičů 

o Obslužná společnost – řešit materiál, který je možný vyřadit z evidence a je již ve 

vlastnictví OSH. Zjistit stav a řešit vyřazení z evidence OSH. 

- Informace o zakoupení nového počítače Notebook pro vedoucí kanceláře (řešeno z navýšené 

dotace) – součástí vybavení 



o Externí disk na zálohování dat a běžné vybavení (klávesnice, myš, flash disk, CD, 

DVD, repro,  

- Návrh: původní počítač a jeho náležitostí, notebooky odepsat z evidence 

- Poděkování za úklid kanceláře – L. Voslářové a L. Hyblerové 

 

Ke schválení: 

- Návrhy na vyznamenání  

o SDH Dobré Pole - Mgr. Milan Varyš (SDH Dobré pole) – titul Zasloužilý hasič 

im memoriam – rodina má zájem, převezme syn – informovat ústředí 

o SDH Klučov, SDH Poříčany, SDH Zásmuky, SDH Červený Hrádek   

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- Krajské kolo hry Plamen 21. – 23. 6. 2013 v Hořovicích, okres Beroun 

 

Ke schválení: 

- příspěvek OSH každé kategorii kolektivu zapojeného do hry PLAMEN, které řádně odevzdal 

Registrační list kolektivu ve výši 1.500,- Kč – odesláno 

- Zimní halová soutěž v Českém Brodě proběhne v termínu 9. 2. 2013, odsouhlasen příspěvek ve 

výši 5.000,- Kč. 

- Další akce:  

o Kostelecké útoky –SDH Kostelec n.Č.l.  – duben . Žádají o pomoc rozhodčích na 

štafety. 

o Klučovská ulice – SDH Klučov – 27.4.2013 

- zajistit objednávku na Zimní hasičský tábor od SDH Klučov, vyúčtování do 4/2013 

 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

- termín konání soutěží v roce 2013 

o Okresní kolo v PS – 18. 5. 2013 – bude potvrzeno, bude ustanoven pracovní tým 

o Krajské kolo v PS – 15. – 16. 6. 2013 v Rakovníku 

o Pohár starostky – 14. 9. 2013 

- Školení rozhodčích – návrh březen 2013 

- J. Bradna navrhuje domluvit se na školení s HZS 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREVENCE     

Na vědomí:  

- byl vyhlášen další ročník PO očima dětí 

- navrhuje členy rady: Martina Nováková, SDH Dobré Pole a Patrika Žylu, SDH Kostelec nad 

Černými lesy - schváleno 

 

VELITELÉ 

- v letošním roce je v plánu uspořádat soutěž pro JPO 

 

OSTATNÍ 

- L. Voslářová - účast na VH SDH dle pozvánek – dosud OSH pozvalo 19 SDH, z VV OSH se 

zatím zúčastnilo pět členů 

- J. Bradna – žádá o nastavení pravidel při vydávání ocenění a vyznamenání – nastavit podmínky 

a termín, do kdy budou žádosti na OSH předávány 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


