
Jednání VV OSH Kolín 8. 10. 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 1. 10. 2013 (v pokladně 28 739,- Kč, stav účtu 332 280,92,- Kč)  

- Dotace na rok 2013 

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

podzim 2013 

- Z celkového počtu 92 SDH příspěvky dosud neuhradilo 5 SDH, dlužníci obesláni výzvou k úhradě. Druhá 

výzva byla odeslána v říjnu současně na OÚ. V případě neuhrazení příspěvků do 30. 11. 2013 bude seznam 

SDH  zveřejněn na webových stránkách OSH a následně zrušena členská základna.  

Ke schválení: 

- Setkání ZH – termín 8. prosince 2013, restaurace – Dvůr Křečhoř. Zajištění dopravy - Starý Kolín, Klučov. 

Schváleno. 

- Statut vyznamenání – na členy VV byl rozeslán návrh k připomínkování, na jednání byl odsouhlasen návrh 

hlasování starostky na shromáždění starostů OSH  

o J. Bernard – není uvedeno, v jakých případech lze udělit výjimku 

o Medaile za věrnost – schválena varianta č. 2 

o Medaile za zásluhy o výchovu – schválena varianta č. 2 

o Udělení titulu ZH – schválena varianta č. 2 

- Návrh na nákup uniformy pro L. Hyblerovou – není čerpán celý plánovaný objem mezd, místo finanční 

odměny pořídit vycházkový oblek - schváleno 

- Návrh na snížení počtu členů VV – na základě pracovní činnosti a účasti na jednání. VV souhlasí, v příštím 

jednání bude projednán jmenný seznam. L. Voslářová zpracuje evidenci účasti na jednání VV za poslední 

volební období. K. Havlínová, L. Hyblerová ověří podmínky, za kterých lze toto učinit.  

Na vědomí: 

- 19.10.2013 je v Přibyslavi shromáždění starostů, účast K. Havlínová 

- Informace z VV KSH, účast: K. Havlínová 

o přehled plánovaných dotací od Středočeského kraje, předán návrh programů a výše částek. 

Informace bude předána na sbory e-mailem a vystavena na webu. Zajistí L. Hyblerová, L. 

Voslářová 

o tlumočen dotaz na L. Šálka ke stavu Aktivu ZH – p. Šálek vyzván aby kontaktoval KSH 

o nabídka společnosti PROFIT na prodej hasicích přístrojů přes kancelář OSH 

o kniha o hasičích Středočeského kraje – k připomínkování náhled dodaných informací, zajistit 

odsouhlasení jednotlivých sborů. Za OSH Kolín firma zpracovala cca ½. 



- Setkání ZH kraje – sobota 24. května 2014, Mělník. Plánovaná návštěva zámku a pivovaru. 

- Informace o změně Občanského zákoníku – L. Hyblerová rozešle na SDH 

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

25 osob, z toho 24 dárců ze 14 SDH 

- Shromáždění starostů SDH: 

o Termín 30.11.2013, návrh sokolovna Klučov - schváleno 

o Poděkování dárcům krve, SDH za účast na povodních a těm, kteří svým nákupem u PB finančně 

podporují OSH 

o Připomínka vedoucím jednotlivých rad o zpracování zpráv o činnosti 

o Inventarizační komise – navržena paní Nevečeřalová, VV souhlasí, projednat na shromáždění 

MLÁDEŽ 

 

Na vědomí: 

 

- jednání OORM proběhlo v termínu 6.9.2013 

- Branný závod – 13.10.2013, Žiželice 

- Školení vedoucích mládeže – 22.-23.11.2013, Kostelec nad Černými lesy 

 

K projednání: 

- z důvodu nutnosti podvojného účetnictví nebudou jednotlivé sbory čerpat dotaci MŠMT, ponechají čerpání na 

OSH a na sbory budou vyplaceny jednorázové příspěvky ve výši 1.500,- Kč dle projednaných a schválených 

podmínek OORM – schváleno  

 

DOSPĚLÍ 

Na vědomí: 

- Pohár starostky – 14. 9. 2013, Kšely 

o vyšší počet účastníků, soutěž zajištěna SDH Kšely ve spolupráci s SDH Kostelec nad Černými 

lesy 

o ocenění pro první tři místa v obou kategoriích – poháry a finanční poukázky do Požární 

bezpečnosti, s. r. o. 

o termín Poháru starostky v r. 2014 – 13. září, schváleno 

 

- Termíny soutěží v r. 2014: 

o Okresní soutěž v požárním sportu – návrh 17.5.2014 nebo 31.5.2014; informace bude předána na 

OSH Kutná Hora, pořadatele této soutěže v příštím roce 

o Krajská soutěž v požárním sportu – 14.-15.6.2014, místo v jednání 

o Mistrovství republiky v požárním sportu – 27.-29.6.2014, České Budějovice 

 

Ke schválení: 

 

- Krajská soutěž v požárním sportu pro dospělé – k projednání pořádání na našem okrese. Vznesen návrh k jeho 

uspořádání – VV souhlasí v případě, že půjde pouze o soutěž dobrovolných hasičů v termínu 21.-22.6.2014 a 

pověřuje K. Havlínovou k předání návrhu na KSH. V případě rozhodnutí o pořádání společné soutěže s HZS 

s pořádáním VV nesouhlasí.  

 

 

  

PREVENCE     

Na vědomí:  



PO očima dětí - republikové kolo vyhodnoceno 14.9.2013 v Přibyslavi  

 

VELITELÉ 

- 

 

OSTATNÍ 

- J. Veselý - oslavy 120. výročí založení SDH Červený Hrádek – 19.10.2013, účast za VV R. Žyla, K. Havlínová 

- K. Novák – pozvánka - 19.10.2013 Hasičský ples Podlipanské ligy, Zásmuky 

- K. Havlínová – prosba na V. Dynybyla - žádost o předávání informací ze strany HZS, patřící na JSDH, tak aby 

mohlo být vše předáno i na kontaktní údaje SDH ze strany OSH  

- Účast na oslavě výročí založení SDH Pečky - R. Sršeň, L. Voslářová 

 

 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


