Jednání VV OSH Kolín 11.11.2014
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 11. 11. 2014 (v pokladně 5.450,00 Kč, stav účtu 277. 508,95 Kč)

Ke schválení:
-

Termín pro odevzdání členských příspěvků na OSH byl schválen do 31.03.2014:
o z 93 SDH příspěvky ke dni 11.11.2014 dosud neuhradilo 9 SDH:
Brník, Černé Voděrady, Vlkánčice, Dománovice, Polepy, Sedlov, Zalešany, ZPA Pečky, Žabonosy
o na webu OSH vypisovat seznam SDH, které nemají uhrazeno – schváleno. Zajistí L. Hyblerová,
L. Voslářová
o obeslat OÚ obcí – zajistí L. Hyblerová
o v případě neuhrazení členských příspěvků bude na Shromáždění starostů opět podán návrh na vyřazení
členů z evidence OSH

-

Shromáždění starostů SDH:
o termín 29.11.2014, Klučov
o zpráva o činnosti OSH a jednotlivých rad, zpráva o hospodaření OSH, informace k blížícím se volbám
o 9:00 hod zahájení, program dle pozvánky
 prezence – Voslářová, Šimůnková
 zapisovatel – Hyblerová
 ověřovatel zápisu – Sršeň,
 inventarizační komise – Žylová, Nevečeřalová, Salák, Vavřinová, Voslář
 Návrhová komise – L. Voslářová + 2
 Aktiv ZH – L. Šálek
 OORM – J. Hybler
 OORP – V. Hesová
 OORV – J. Bernard
 OKRR – Š. Žylová
 Ocenění SDH s nejvyšším počtem dárců krve
o schváleno

-

Setkání ZH okresu Kolín
o termín 07.12.2014
o místo a přípravu pozvánek zajistí L. Voslářová
o návrh rozpočtu 10.000,00 Kč
o schváleno

Na vědomí:
-

Informace k námitce roku založení SDH Plaňany a SDH Konárovice
o vyjádření z Ústředí SH ČMS dosud nebylo na OSH Kolín doručeno

-

Vyznamenání ke schválení od SDH Cerhenice, Červený Hrádek, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, schváleno
o SDH Tuchoraz vráceno k dopracování a podepsání odpovědnou osobou

-

Shromáždění starostů OSH 17.10.2014 v Přibyslavi – K. Havlínová se vzhledem k termínu nezúčastnila (pátek,
pracovní den), podala na VV KSH a Ústředí KSH námitku na konání schůzí ve všední dny

-

Informace z VV KSH:
o K. Havlínová potvrdila pořádání Krajské soutěže hry Plamen, KSH přispěje 100.000,00 Kč
o ve čtvrtek 13.11.2014 je schůzka VV KSH s Hejtmanem Středočeského kraje, za OSH Kolín se nikdo
neúčastní

MLÁDEŽ
Na vědomí:
-

Dotace – Ministerstvo vnitra (13.410,00 Kč), MŠMT (82.200,00 Kč) Středočeský kraj (35.000,00 Kč)
o dotace od MV vyúčtovány, MŠMT bude vyúčtována do 30.11.2014, Středočeský kraj do konce roku.
Zajistí L. Hyblerová

-

Jednání OORM – 05.09.2014, Klučov (termín školení rozhodčích mládeže, školení vedoucích mládeže, ZPV,..)
o Vzhledem k tomu, že na základě dohody nebyla čerpána dotace MTZ jednotlivými SDH ale přímo
okresem, byl odsouhlasen příspěvek na družstva aktivní ve hře Plamen - rozdělení peněz dle přiložené
tabulky
o v termínu 21.–22.11.2014 proběhne v Motelu Velký Osek Školení vedoucích mládeže
o v neděli 23.11.2014 bude na stejném místě Školení rozhodčích mládeže
o VV OSH bere na vědomí

-

V neděli 05.10.2014 proběhla podzimní část hry Plamen ve Starém Kolíně
o účast 18 družstev mladších a 16 družstev starších
o poděkování za dobře připravené zázemí soutěže SDH Starý Kolín

-

Krajské kolo hry Plamen v roce 2015 v termínu 19.-20.06.2015 pořádá OSH Kolín
o KSH přispěje 100.000,00 Kč, ověřila 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) – první schůzka v sobotu 22.11.2014
 Beneš, Bernard, Havlínová, Hybler, Hyblerová, Karda, Voslářová, Zvoník, Žyla
o OSH Kolín přivítá sponzory – partnery, v případě zájmu předat podnět do kanceláře OSH

Ke schválení:
-

Termíny soutěží v r. 2015
o Zimní halová soutěž – předběžně - pořadatel SDH Červený Hrádek, místo Bečváry,
termín bude upřesněn
o Okresní soutěž hry Plamen – sobota16.05.2015
o Krajské kolo hry Plamen – 19.-20.06.2015, Kolín
o schváleno

VELITELÉ
Ke schválení:
-

Termíny soutěží v r. 2015
o Okresní soutěž v PS – neděle17.05.2015
o Pohár starostky OSH – sobota 12.09.2015, místo bude upřesněno
o schváleno

PREVENCE
Na vědomí:
-

PO očima dětí – nové kategorie, vyhlášení soutěže od 01.12.2014, umístit informace na webu
o zajistí Hesová, Voslářová

-

výzva Daruj krev s dobrovolnými hasiči – pátek 26.09.2014, účast 23 osob

OSTATNÍ
-

K. Havlínová:
o z KSH přijede na OSH Kolín kontrola, termín do konce roku 2014
o poděkování SDH Český Brod za uspořádání soutěže Sportovní den hasičských přípravek (nejen) okresu
Kolín
 účast 9 družstev z okresu Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Praha - východ
o poděkování všem rozhodčím a dobrovolníkům, kteří se účastnili akcí pořádaných SH ČMS

-

J. Bradna
o návrh na výrobu kalendáře
 členové pošlou mix fotografií – 13 fotek (úvodní + 12 měsíců)
 zároveň zašlou svůj názor, při jaké příležitosti předávat
 J. Bradna zjistí cenu
o na základě předložených podkladů VV OSH rozhodne, zda se bude zajišťovat

Zapsala: Lída Voslářová

