
Jednání VV OSH Kolín 26.08.2014 
 

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 26. 8. 2014 (v pokladně 15 479,00 Kč, stav účtu 309 002,67 Kč)  

- Jednání k datu založení SDH Plaňany: 

o e-mailová žádost Z. Bydžovského o prošetření roku založení sboru, dopsání roku založení na plaketu a 

omluvu SDH Plaňany 

o starosta SDH Plaňany, Mgr. M. Charvát, vrátil na OSH plaketu vč. průvodního dopisu kde žádá o změnu 

roku založení na r. 1864, uvedení 150 let na plaketu a omluvu.  

 

 Vyjádření OSH: 

o v Centrální evidenci SH ČMS je uveden rok založení 1874 

o z dokumentů je na OSH Kolín založen pouze Registrační list sboru z r. 1996 

o OSH Kolín odešle na SDH vyjádření, s tím že postupovalo dle platné Centrální evidence SH ČMS + 

bude vznesen dotaz na SH ČMS, na základě jakých dokumentů byl zaregistrován rok založení 

Ke schválení: 

- Termín pro odevzdání příspěvků na OSH byl schválen do 31.03.2014. Z 94 SDH příspěvky ke dni  

26.08.2014 dosud neuhradilo 14 SDH. Na webu OSH vypisovat jmenovitý seznam neplatičů – schváleno.  

Zajistí L. Hyblerová, L. Voslářová. 

 

Na vědomí: 

-  Účast členů VV na oslavách výročí: 

o SDH Plaňany – 07.06.2014 – Z. Bydžovský, L. Šálek 

o SDH Poříčany – 130 let - 21.06.2014 –K. Havlínová 

o SDH Malotice – 125 let - 05.07.2014 –K. Novák 

o SDH Kostelec nad Černými lesy – 140 let - 19.07.2014 - K. Havlínová 

 

- SDH Konárovice –J. Černíka doložil na OSH kopii Protokolu o založení sboru, datující se o deset let dříve, než 

je uvedeno v Centrální evidenci SH ČMS.  L. Hyblerová zajistí odeslání dokladu na Ústředí SH ČMS 

s vyjádřením VV OSH Kolín s žádostí o opravu data. 

- Proběhla změna poskytovatele webhostingu na společnost JiříVáňa.net – na webu probíhají úpravy, je možná 

občasná nedostupnost některých odkazů. Na odstranění problémů se intenzivně pracuje. 

- Setkání ZH – termín 05.06.2014, Mělník – účast osmi členů ZH. Poděkování SDH Klučov za zajištění dopravy. 

- L. Voslářová: poplatky u České spořitelny, za vedení bankovního účtu neziskové organizace: 145 Kč/měsíc. 

Další poplatky po telefonu nesdělují, musí se na pobočku osobně, udělají nabídku „na míru“.  

- termín setkání ZH – první polovina prosince 2014, místo zajistí L. Voslářová 

- OSH Kolín získalo dotaci od Středočeského kraje „Podpora okresních akcí s tématikou požární ochrany“ na 

soutěže v požárním sportu a akce mládeže ve výši 35.000 Kč.  

 



- Shromáždění starostů SDH: 

o termín 29.11.2014, místo bude upřesněno 

o informace k blížícím se volbám 
 

MLÁDEŽ 

Na vědomí: 

- Jednání OORM – 05.09.2014, Klučov (termín školení rozhodčích mládeže, školení vedoucích mládeže, ZPV,..) 

- Výsledky vyšších soutěží v r. 2014: 

o Krajské kolo hry Plamen - 21.-22.06.2014, Vlašim 

 starší žáci SDH Klučov – 2. místo 

 dorostenky SDH Drahobudice – 6. místo 

 dorostenky – jednotlivci: střední: M. Denemarková, SDH Kostelec n/Č l. - 10. místo 

       starší: H. Martínková, SDH Starý Kolín - 3. místo  

 dorostenci – jednotlivci: mladší: O. Řípa, SDH Klučov – 6. místo 

    střední: M. Ďuriš, SDH Klučov – 2. místo 

    starší: D. Benešovský, SDH Klučov – 2. místo 

 

o Mistrovství ČR hry Plamen - 02.-04.07.2014, Brno 

  starší žáci SDH Klučov – 6. místo 

 

o Mistrovství ČR dorostu – 05.-06.07.2014, Brno 

 dorostenci – jednotlivci střední: M, Ďuriš, SDH Klučov – 8. místo 

 

- Krajské kolo hry Plamen v roce 2015 v termínu 19.-20.06.2015 pořádá OSH Kolín 

o zjistit na VV KSH, jakou částkou bude soutěž ze strany KSH podpořena – zajistí K. Havlínová 

o podat žádost o dotace na RWE, Středočeský kraj – zajistí L. Voslářová 

o domluvit schůzku se starostou města Kolín – zajistí P. Beneš 

o oslovit potencionální partnery a sponzory akce – členové VV ve spolupráci s L. Hyblerovou a L. 

Voslářovou 

o již od podzimu se bude scházet pracovní skupina, (ve zhruba stejném složení, jako k zajištění 

Okresního kola soutěže v PS) 

 
VELITELÉ 

Na vědomí: 

- Výsledky vyšších soutěží v r. 2014: 

o Krajská soutěž v požárním sportu – 14.-15.06.2014, Nymburk 

 ženy SDH Zibohlavy – 2. místo 

 muži SDH Klučov – 4. místo 

 

o Mistrovství republiky v požárním sportu – 27.-29.06.2014, České Budějovice 

 ženy SDH Zibohlavy – 4. místo 

 

- Pohár starostky 

o sobota 13. září 2014, sportovní areál „Na Americe“, Kostelec nad Černými lesy 

o pořadatel OSH Kolín a SDH Kostelec nad Černými lesy 

o pozvánky, ceny pro soutěžící – OSH Kolín  

o zázemí, občerstvení – SDH Kostelec nad Černými lesy 

Ke schválení: 

- nákup poukázek u Požární bezpečnosti, s. r. o. pro vítěze Poháru starostky:  

 2x 1.000 Kč, 2x 2.000 Kč, 2. 3.000 Kč – schváleno 

 

 

 



PREVENCE     

Na vědomí:  

- PO očima dětí – vyhodnocení 30.05.2014, účast za OSH Kolín K. Havlínová 

- podzimní termín výzvy Daruj krev s dobrovolnými hasiči – pátek 26.09.2014 

OSTATNÍ 

- K. Havlínová: 

o došlá pošta – pozvánka na veletrh Florián 

o  informace od V. Dynybyla – z důvodu pracovní vytíženosti se omlouvá, že na VV nebude docházet 

 

- L. Voslářová 

o informace o soutěži Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu Kolín 

o informace o účasti dobrovolníků na akcích SH ČMS: 

 MČR v PS, České Budějovice – 7 osob (třídenní pobyt) 

 MS dorostu, Svitavy – 2 osoby (týdenní pobyt) 

o navrhuje příspěvek pro SDH, jejichž družstva se zúčastnila Mistrovství republiky. 

 SDH Klučov, SDH Zibohlavy 

 návrh VV o přidělení částky ve výši 5.000 Kč na pokrytí nákladů na dopravu – schváleno 

 L. Hyblerová připraví smlouvy a zajistí převod peněz na účty SDH 

 

- P. Beneš 

o děkuje za SDH Zibohlavy za přidělený příspěvek 

o navrhuje zjistit podmínky založení termínovaného účtu pro potřeby OSH – zajistí L. Hyblerová 

o příslib zapůjčení časomíry a nástřikových terčů na zajištění Krajské soutěže mládeže v r. 2015 
 

 

 

 

 

Příští jednání VV – říjen 2014  

 

 

Zapsala: Lída Voslářová  


