
Jednání VV OSH Kolín 27. 8. 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 27. 8. 2013 (v pokladně 24 383,- Kč, stav účtu 337 140,27 Kč)  

- Dotace na rok 2013 

o podaná žádost z Fondu hejtmana v průběhu na zařízení kanceláře OSH – z důvodu povodní grant 

zrušen a následně všechny žádosti vráceny 

o na r. 2014 budou dotace od Středočeského kraje vypsány pro hasiče ve dvou programech, termín 

podzim 2013 

- Setkání ZH okresu – 2. června 2013 

o Černokostelecký pivovar, rozpočet 10 000,- Kč, konečná cena 4 741,- Kč 

o účast osmi ZH, za OSH K. Havlínová, L. Voslářová, Š. Žylová, R. Žyla 

o setkání hodnoceno kladně, v případě vhodného termínu bude pořádáno dvakrát ročně. 

o poděkování SDH Klučov a SDH Starý Kolín za zajištění dopravy ZH 

- Z celkového počtu 92 SDH příspěvky dosud neuhradilo 6 SDH, dlužníci obesláni výzvou k úhradě. Druhá 

výzva k úhradě proběhne v září současně na OÚ, poté v případě neuhrazení příspěvků bude seznam SDH  

zveřejněn na webových stránkách OSH.  

- SDH Nesměň – informace o ukončení sboru 

Ke schválení: 

- Návrhy na vyznamenání u příležitosti ocenění členů SDH při Valných hromadách SDH – z důvodu včasného 

vyřízení a zajištění stužek a medailí je nutné žádat do 31. října 2013. Zajistit dopis na SDH – zajistí                 

L. Hyblerová, L. Voslářová 

- Odhlášení členů, kteří ukončují členství ve sboru, případně informace o zemřelých – je nutné nahlásit písemně 

(poštou, e-mailem) do 20. prosince, tak aby bylo vše včas zaneseno v evidenci. V případě zrušení členství po 

datu 31.12. platí povinnost odvést členské příspěvky, a to i v případě, že by k odhlášení došlo k 1.1. 

- Jmenovky na vycházkové obleky – pouze hromadné objednávky přes OSH, vždy dle vypsaného termínu. Cena 

120,- Kč/ks vč. DPH + poštovné. Zajistit vyhotovení pro členy VV /dle zájmu/ a rozhodčí, účastnících se 

vyšších soutěží – Ing. Petra Poláška a Josefa Zvoníka – schváleno. Zajistí L. Hyblerová 

- Slavnostní šňůry na oblek – pouze hromadné objednávky přes OSH, vždy dle vypsaného termínu. Cena 950,- 

Kč/ks vč. DPH 

- Prodej vyřazeného PC v majetku OSH za odhadní hodnotu 5 000,- Kč – zájem o odkoupení projevila paní      

M. Nevečeřalová – schváleno 

 

 



Na vědomí: 

- účast na oslavách SDH – červenec 2013: 

  Břežany II – K. Havlínová, L. Voslářová  

 Mančice – K. Havlínová 

- nahlášené oslavy výročí založení SDH do konce roku: Červený Hrádek, Pečky 

- návrh na zakoupení stuhy k praporu – schváleno 

- akce DARUJ KREV S DOBROVOLNÝMI HASIČI – pátek 27. září 2013, Oblastní nemocnice Kolín 

o rozeslány pozvánky na SDH, znovu rozeslat v první polovině září, současně připojit dopis na 

SDH s žádostí o informaci o dárcích z řad jednotlivých členů – zajistí L. Hyblerová, L. Voslářová 

- Karel Novák, náměstek starostky OSH Kolín, předložil písemné odstoupení ze své funkce, VV OSH bere tuto 

skutečnost na vědomí 

 

MLÁDEŽ 

K projednání: 

- první víkend v září je nutné svolat schůzi OORM – zajistí J. Hybler 

o k projednání MTZ, termín a zajištění podzimního kola hry Plamen + školení vedoucích mládeže 

 

Na vědomí: 

 

- Krajská soutěž mládeže 

o starší žáci – SDH Klučov – 7. místo 

o jednotlivci – dorostenky – Hana Martínková, SDH Starý Kolín – 6. místo 

o jednotlivci – dorostenci –  

 Filip Zumr, SDH Klučov – 2. místo 

 David Benešovský, SDH Klučov – 11. místo 

 Petr Miksa, SDH Starý Kolín – 13. místo 

- Mistrovství republiky 

o jednotlivci – dorostenci – Filip Zumr, SDH Klučov – 22. místo 

DOSPĚLÍ 

K projednání: 

- Pohár starostky – 14. 9. 2013 

o proběhla schůzka s SDH Kšely – účast K. Havlínová, L. Hyblerová. Projednány podmínky 

pořádání soutěže. 

o rozeslat pozvánku na soutěž – přihlášení družstev do 10.09.2013, zajistí L. Hyblerová 

o poháry zakoupeny, připravit diplomy, objednat poukázky pro první tři místa (3tis, 2tis, 1tis) od 

Požární bezpečnosti, s. r. o. – zajistí L. Voslářová 

 

- školení rozhodčích – průkazy připraveny k vyzvednutí, L. Hyblerová zajistí objednání odznaků 

 

- XV. hasičská olympiáda dospělých – Mulhouse, Francie 

o Petr Beneš, starosta SDH Zibohlavy, informuje o dosaženém výsledku 

  

o Poděkování SDH Zibohlavy za účast na této mezinárodní soutěži.  

 

o Navržen příspěvek na pokrytí nákladů na reprezentaci ve výši 10 000,- Kč – schváleno.  

o Z. Bydžovský – návrh na udělení ocenění pro SDH Zibohlavy – medaile II. stupně za 

mezinárodní spolupráci – schváleno 



Na vědomí: 

  

- Okresní soutěž v požárním sportu 

Poděkování všem, kteří soutěž zajišťovali, organizační skupině, rozhodčím a členům technické čety.  

 

- Krajská soutěž v požárním sportu pro dospělé 

o muži SDH Klučov - 3. místo 

o ženy SDH Zibohlavy - 6. místo 

 

  

PREVENCE     

Na vědomí:  

PO očima dětí - termín vyhodnocení republikového kola – 7. 6. 2013 – Litoměřice – odloženo z důvodu povodní, 

nový termín na podzim 2013 

 

VELITELÉ 

- na žádost J. Páva byl J. Bernardem předložen seznam SDH, které pomáhali na povodních 

- R. Žyla – návrh na poděkování zasahujícím SDH – schváleno.  

o seznam SDH dle odevzdaného seznamu – zajistí J. Bernard 

o pamětní plaketa – zajistí L. Voslářová 

o dopis a pozvání na shromáždění starostů OSH – zajistí L. Hyblerová 

- informace o pojištění ze strany HVP – příklad k povodním – pokud se zraní člen SDH a není členem JPO i 

pokud jde o člena SDH který je členem JPO, na oba případy se vztahuje pojistka SH ČMS  

 

OSTATNÍ 

- uskladnění nářadí a překážek – zajištěno ve skladu HZS Český Brod; inventura proběhne v termínu do 

31.10.2013 – zajistí L. Hyblerová, Š. Žylová 

- návrh na příspěvek na dopravu ve výši 1 000,- Kč za zajištění dopravy ZH a mládeže na Krajskou soutěž – 

SDH Klučov, SDH Starý Kolín – schváleno 

- J. Bernard, SDH Starý Kolín děkuje za zapůjčení překážek před krajskou soutěží 

 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


