Jednání VV OSH Kolín 1. 11. 2016
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 1. 11. 2016 (v pokladně10 496 Kč, stav účtu 195 748,20Kč)
Dotace:
Ministerstvo vnitra – 15 528 – Plamen a PS - vyúčtována
MŠMT – 168 580 – vzdělávání, setkání přípravek kraje, školení vedoucích, mzdy, provoz – nevyúčtována (do
konce měsíce listopadu)
Město Kolín – 75 000 – Nevyúčtována (do konce roku)
Dotace Středočeského kraje – 25 000 – Plamen, PS, školení vedoucích - vyúčtována
Dotace na Setkání přípravek Středočeského kraje – 25 825 – vyúčtováno
Na vědomí:


Kniha o hasičích Středočeského kraje:
- výtisky byly předány kanceláři OSH,
- III. Díl již vyšel – bude předán SDH, kteří jsou v knize a dále se bude dle počtu rozdávat na
shromáždění
 informace k registraci spolků:
- v příloze seznam ještě nezaregistrovaných sborů – kdo bude mít kontakty na nezaregistrované SDH
dodat Lucii Hyblerové, aby se do konce roku dořešilo
 zasloužilý hasič – František Urbánek SDH Kolín, předání ZH v Přibyslavi ve čtvrtek 3. 11. 2016
 jednání VV KSH dne 13. 10. 2016 v Kladně – zúčastnil se Radovan Žyla
- vyhodnocení soutěže PS – do Nymburka se vracet nebude, bude každý rok kolovat
- v příštím roce se bude soutěž konat v Kolíně
 výměna členských průkazů všech členů SH ČMS – více informací po školení pracovnic kanceláří
 nový sbor – SDH Barchovice
 shromáždění starostů sborů okresu Kolín – 26. 11. 2016 v sokolovně Klučov
– zaslat pozvánku - sbory, hosté, ZH, vedoucí mládeže, rozhodčí, revizní rada, Jan Uher ml. – zajistí L. Hyblerová
 Žádost pro SDH Klučov na florbalový turnaj pro okres Kolín v částce 1 000Kč – schváleno
 Ocenění Jana Uhera za reprezentaci v TFA
 Darování krve – budou oceněny členové, kteří darovali, dostanou drobnost – zajistí L. Voslářová
 Vyznamenání – viz seznam SDH

Mládež
Na vědomí akce:




Branný závod – Lipany U Mohyly – proběhl dne 9. 10. 2016, velká účast dětí, zajištění bylo velmi dobré
Školení vedoucích – 4. – 5. 11. 2016 ve Velkém Oseku
Zimní halová soutěž – uspořádá SDH Klučov, termín v jednání (začátek března)





Školení rozhodčích – žádost o schválení částky na zdravotníka 3 500,- - schváleno
Nové směrnice – přeškolení rozhodčích, vedoucích a instruktorů – dohodnout na radě mládeže
dotace z programu VIII MŠMT – bylo přiděleno 1000 Kč na dítě a bylo uděleno všem žádajícím z okresu Kolín
- změna na 80% materiál a 20% mzdy

VELITELÉ
Na vědomí:





Pohár starostky okresu Kolín 10. 9. 2016 – proběhlo v Červeném Hrádku, velmi dobré zajištění
školení pro JPO na práci s motorovou pilou – Jirka Bernard a Josef Zvoník 28. – 29. 10. Červený Hrádek –
21osob z toho 16 nováčků, velmi hezké školení, OSH financovalo stravné
krajská soutěž v TFA – postoupil Jan Uher ml.
školení rozhodčích – již proběhlo proškolení, Josef Zvoník navrhl uspořádat společné školení rozhodčích PS a
mládeže, uspořádat v lednu

PREVENCE
Na vědomí:



darování krve – 30. 9. 2016 – celkem dárců 16
za celý rok bylo darovat 53 dárců z 20 SDH

OSTATNÍ









do zpráv jednotlivých rad dát plán akcí – shromáždění starostů
ZH – připravit dopis a spolu s přáním zasílat zasloužilým členům k narozeninám
Setkání ZH – slavnostní oběd 11. 12. 2016 v Kersku do 11hod příjezd
Petr Polášek byl ústředím nominován na mezinárodního rozhodčího CTIF mládeže v Linci
Republiková soutěž – podpora 5 000,Lída Voslářová poprosila o zápisy VV, členy rady velitelů a mládeže,
Web – informace o akcích, které proběhli nebo proběhnou
Předběžné termíny - Pohár starostky – 9. 9. 2017
- Okresní kolo hry Plamen – 20. 5. 2017 (náhradní 27. 5. 2017)
- Okresní kolo PS a dorostu – 21. 5. 2017 (náhradní 28. 5. 2017)
- Branný závod – 7. 10. 2017 nebo 8. 10. 2017
- Červený Hrádek – divadelní představení - 26. 11. 2016 18.30 nebo 17. 12. 2016 v Bečvárech 19hod

Termín příštího jednání:
Zapsala: L. Hyblerová

