Jednání VV OSH Kolín 7. 3. 2017
Účast:

presenční listina

Hosté:
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 7. 3. 2017 (v pokladně 39 255 Kč, stav účtu 266 144,73Kč)
Dotace pro letošní rok:
Dotace Středočeského kraje – 21 000,Dotace MŠMT, Dotace Kolín, Dotace MV – ještě nejsou oznámeny
Dotace na krajskou soutěž od kraje – 150 000Kč
100 000Kč od KSH Středočeského kraje
- 50 000Kč + vl. prostředky od SH ČMS
Na vědomí:







informace k registraci spolků:
- nezaregistrováno: Bohouňovice I, Bořetice, ZPA Pečky, Polepy
výměna členských průkazů všech členů SH ČMS
dvě možnosti papírové nebo laminované
papírové zajistí p. Studník
laminované zajistí OSH dle požadavků SDH a dodání fotografií
nákup nové laminovačky a řezačky – zajistí L.Hyblerová
přístup do evidence: prověřit jak nakládat se zákonem pro ochranu osobních údajů
školení pro pokladníky a hospodáře SDH – zajistí Pavel Chlumský
informovat SDH o zajištění podkladů hospodaření k soudu – zajistí L. Hyblerová

Mládež
Na vědomí akce:








Školení vedoucích – 4. – 5. 11. 2016 ve Velkém Oseku - proběhlo za velmi vysoké účasti
Zimní halová soutěž – uspořádá SDH Klučov, termín 11. 3. 2017
Školení rozhodčích – proběhlo ve Velkém Oseku dne 24. 2. 2017
– pro ty kdo se nemohli zúčastnit, bude požádán Ing. Petr Polášek o individuální proškolení
dotace z programu VIII MŠMT – sbory vyúčtovaly
co nejdříve svolat OORM
Krajské kolo hry Plamen proběhne v Kutné Hoře dne 9. – 11. 6. 2017
Setkání přípravek Středočeského kraje v Sedlčanech – 17. 9. 2017

VELITELÉ
Na vědomí:


školení pro JPO – Jirka Bernard a Josef Zvoník se domluví na termínech a obsahu školení




krajská soutěž v TFA – proběhne, naši členové budou stejně jako v loňském roce mezi pomocnými pracovníky
školení rozhodčích – proběhlo ve Velkém Oseku dne 24. 2. 2017

PREVENCE
Na vědomí:






23. 3. 2017 – setkání se zástupci IKEMU – zasedací místnost v Plynárenské 671
13. 5. 2017 – rada prevence se zúčastní akcí oslav v Českém Brodě
hodnocení darování krve ročně od listopadu do listopadu (nezapomene se na darující v prosinci)
zjistit zda by byl zájem o seminář na Preventistu
PO očima dětí
- do 24. 2. 2017 měly být odevzdány obrázky od SDH a škol na HZS Kolín
- do 29. 3. 2017 budou vyhodnoceny obrázky v OSH a odevzdány na kraj
- předání ocenění vítězům proběhne společně s HZS na začátku měsíce června

OSTATNÍ
 Republiková soutěž – podpora 5 000,-, na mezinárodní účast podpora 10 000, Předběžné termíny
- Kostelecké útoky - 22. 4. 2017
- Klučovská ulice – 29. 4. 2017
- první Podlipanská liga – 6. 5. 2017 v Horních Krutech
- Okresní kolo hry Plamen – 20. 5. 2017
- Okresní kolo PS a dorostu – 21. 5. 2017
- Pohár starostky – 9. 9. 2017
- Branný závod – 7. 10. 2017 nebo 8. 10. 2017
 Byly rozdány trička jako poděkování náměstkům, vedoucím rad a rozhodčím

Termín příštího jednání:
Zapsala: L. Hyblerová

