
Jednání VV OSH Kolín 7. 6. 2016 
 

Účast:   presenční listina  

Zahájení:   starostka OSH Kolín K. Havlínová 

Kamila Havlínová přivítala členy VV, po seznámení s programem jednání proběhla kontrola zápisu 

z minulého jednání a bylo zahájeno jednání VV OSH. 

 

KANCELÁŘ  

K projednání: 

 stav finančních prostředků k 24. 3. 2016 (v pokladně 19 993 Kč, stav účtu 213 856,53 Kč)  

 

Na vědomí:   

 jednání proběhlo již v nových prostorách OSH, poděkování za pomoc při stěhování kanceláře 

 náklady na vybavení a přestěhování kanceláře 89 656,- 

 podání dotace: 

- byla podána žádost z programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu  sportu, volného času a primární prevence na částku 200 000 Kč - neschváleno. - 

-  byla podána žádost o dotaci od Města Kolín – schválena částka 75 000 Kč – schváleno 

 Kniha o hasičích Středočeského kraje: 

- kniha byla předána kanceláři OSH, knihy budou vydávány SDH, které jsou v knize uvedeni 

 informace k registraci spolků:  

- připravit seznam ještě nezaregistrovaných sborů   

 Shromáždění představitelů OSH Středočeského kraje 

- delegát shromáždění Beneš Petr zástupce starosty, Lída Voslářová – poděkování  

 shromáždění starostů OSH v Přibyslavi – 23. 4. 2016 účast Kamila Havlínová  

-až vyjde tiskopis o novém stejnokrojovém předpisu  - objednat a vyvěsit v kanceláři 

 školení hospodářů – 8. 4. 2016 účast Lucie Hyblerová  

- bylo schváleno žádat o možnost proúčtování dotace (tábory a MTZ) i pro SDH, které mají jednoduché 

účetnictví 

 celorepublikové setkání vedoucích KOOM a OORM OSH – 8. 4. 2016 účast Lucie Hyblerová 

 setkání ZH - 23. 6. 2016 Beroun - sklárny Nižbor od 9hod – pozvánku + dopravu zajistí J. Bradna 

- Účast potvrzena 8 ZH + starostka  

- Doprava tranzitem Červené Pečky, osobní auto Kamila, odjezd 6,00hod 

 veškeré odvody na Ústředí SH ČMS jsou proplaceny  

 oslavy Vrbčany – účast za OSH Radek Sršeň – předání ČU OSH + plaketu hasiče   

 oslavy Kšely – účast za OSH Radovan Žyla– předání ČU OSH + plaketu hasiče   

 SDH Zibohlavy – 13. 8. 2016 účast Kamila Havlínová 

 SDH Ratenice – 28. 7. 2016 účast Ing. Petr Polášek  

 SDH Lošánky – účast Radek Sršeň  

 žádost o schválení odměny ve výši  2 000,- Kč/čistého pro paní Nevečeřalovou za archivaci kanceláře- schváleno 

  

Mládež 

Na vědomí akce: 

 okresní kolo hry Plamen – proběhlo dne 21. 6. 2016 za účasti 16 mladších družstev a 12 starších družstev 

- do krajského kola, které se bude konat v Kladně, postoupilo družstvo z SDH Klučov  

 okresní kolo dorostu – proběhlo dne 22. 6. 2016 za účasti 2 družstev dorostenek, 2 družstev dorostenců,  

3 družstev smíšeného dorostu, 33 jednotlivkyň, 25 jednotlivců,  

   - do krajského kola postoupil dorost z SDH Klučov a dorostenky z SDH Kšely  



             -  na radě mládeže probrat rozhodčí + výsledky jak rozhodovat v případě chybného vyhodnocení 

 Sraz hasičských přípravek  

-  potvrzený  termíny 4. 9. 2016  - atletický stadion M. Tučka v Kolíně 

-  organizační a technické zajištění, administrativa, ceny 

- rozhodčí budou zajištěni z kraje 

- akci finančně podpoří SH ČMS – dotace z ministerstva školství na účely provozu – 40 000 Kč  

 dotace z programu VIII MŠMT – bylo přiděleno 1000 Kč na dítě a bylo uděleno všem žádajícím z okresu Kolín 

- 50% na materiál a 50% na mzdy – zatím se čeká na vyjádření a potvrzení konečné smlouvy 

 je nutné informovat a projednat na OORM jak postupovat při čerpání MTZ – J. Hybler ve spolupráci L. 

Hyblerovou připravuje metodiku jako podklad k projednání, návrh částek na družstvo zúčastněné ve hře Plamen  

 

 
VELITELÉ 

Na vědomí: 

 okresní kolo PS – proběhlo dne 22. 6. 2016 za účasti 5 družstev žen a 5 družstev mužů 

- do krajského kola, které se koná ve Vlašimi postoupilo družstvo žen ze Zibohlav a družstvo mužů      

z SDH Klučov  

- diskuse nad cenami postupové soutěže – řešit v příštím ročníku 

 Pohár starostky okresu Kolín 10. 9. 2016 – rozlosování proběhlo – pořádá Červený Hrádek   

 plán na podzim uspořádat školení  

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 rada prevence se zúčastnila Dne záchranářů – náklady ve výši 815,-Kč proúčtovány 

 dále se konají schůzky týkající se registru kostní dřeně – naposledy v SDH Pňov na soutěži Podlipanské ligy  

 darování krve – 29. 4. 2016, kterého se zúčastnilo 19 dárců 

 

OSTATNÍ 

 

 31. 5. 2016 byla předána kancelář na HZS Kolín 

 nová čísla na průkazky rozhodčích PS budou řešeny přes Jirku Bernarda – dále přes vedoucího KORV Milana 

Růžičku  

 dodat na web zápisy VV OSH – urgence na Lucii Hyblerovou   

 Lída Voslářová, Jiří Snětivý se zúčastní v srpnu mistrovství světa jako dobrovolníci 

 Ing. Petr Polášek se zaregistroval jako rozhodčí v mistrovství světa jako rozhodčí – byl schválen 

 

 

 

 

 Termín příštího jednání: srpen  

Zapsala: L. Hyblerová 

 

 


