
Jednání VV OSH Kolín 5. 11. 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 5. 11. 2013 (v pokladně 19 500,- Kč, stav účtu 298 386,29 Kč)  

- Z celkového počtu 92 SDH příspěvky dosud neuhradili 4 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: 

- Dotace od Středočeského kraje vypsané v r. 2013,  

o Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Podpora občanských sdružení a 
veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany 

o Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence - Podpora vzdělávání, 
volnočasových a sportovních aktivit 

VV souhlasí s vypracováním a podáním žádostí o dotace. 

- Návrh na snížení počtu členů VV – na základě pracovní činnosti a účasti na jednání. L. Voslářová zpracovala 

evidenci účasti na jednání VV za poslední volební období. Pan M. Jareš zaslal žádost o ukončení funkce sám, 

jsou navrženi další tři členi – J. Bernard s nimi projedná telefonicky. 

- Žádosti o udělení ocenění a vyznamenání žádost OSH Kolín, podané od SDH Starý Kolín, Ratboř, Býchory, 

Ovčáry – schváleno  

Na vědomí: 

- Setkání ZH – termín 8. prosince 2013, restaurace – Dvůr Křečhoř. Pozvánky rozeslány na ZH, zajištění 

dopravy - Starý Kolín, Klučov. Dopravu domluví p. Šálek. 

- Informace ze Shromáždění starostů, účast: K. Havlínová 

o Vyúčtování r. 2013, Rozpočet na r. 2014 

o Informace ke sjezdu v r. 2015 

o Informace k VH SDH 

o Statut vyznamenání – byly odsouhlaseny varianty: 

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 

- na vědomí – ocenění pro SDH Zibohlavy – rozhodnuto, že se ocenění neudělí, protože není ještě nárok  

 



- Shromáždění starostů SDH: 

o Termín 30. 11. 2013, sokolovna Klučov 

o Poděkování dárcům krve, SDH za účast na povodních, dobrovolníkům na MČR v Mladé 

Boleslavi a těm, kteří svým nákupem u PB finančně podporují OSH formou dárkových poukázek 

- schváleno 

MLÁDEŽ 

Na vědomí: 

 

- Branný závod – 13. 10. 2013, Žiželice – účast 11 mladších a 13 starších žáků 

- Školení vedoucích mládeže – 22.-23. 11. 2013, Kostelec nad Černými lesy 

 

DOSPĚLÍ 

Na vědomí: 

- 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 

o Pohár starostky OSH Kolín – 13. 09. 2014 

 

  

PREVENCE     

Ke schválení:  

V. Hesová navrhuje rozšíření rady prevence o členku SDH Ratenice Mgr. Alici Molákovou. Schváleno 

VELITELÉ 

V r. 2014 převezme rada velitelů zajištění soutěže dospělých. 

J. Bendl na SS OSH Kolín uvede termín soutěže pro JPO. 

V návaznosti na e-mail z KSH na uvedení třech osob navržených za pomoc na povodních bylo  

OSTATNÍ 

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

- Inventurní komise, schůzka se uskuteční v lednu 

-  Revizní rada – schůzka se uskuteční na konci lispadu 

-  J. Bradna reaguje na e-mailovou korespondenci po předchozím VV (předávání informací pro JPO z HZS na 

OSH). Žádá o nastavení lepší spolupráce. 

-  J. Veselý děkuje VV OSH za udělení stuhy k čestnému praporu 

-  K. Havlínová navrhuje ocenění lig, pracující s mládeží na okrese Kolín: 

  Polabská liga - návrh 3.000,- Kč - schváleno 

  Podlipanská liga -  návrh 5.000,- Kč - schváleno 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


