Jednání VV OSH Kolín 2. 5. 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 ke 2. 5. 2017 (v pokladně 8 630 Kč, stav účtu 325 902,73Kč)
Dotace pro letošní rok:
Dotace Středočeského kraje – 21 000,Dotace MŠMT, Dotace Města Kolín,
Dotace MV – Grant 3 Plamen – 6 504,- Grant 7 PS – 9 065,Dotace na krajskou soutěž od kraje – 150 000Kč
100 000Kč od KSH Středočeského kraje
50 000Kč - dotace MV (33 700,- + vlastní zdroje)
Na vědomí:









výměna členských průkazů všech členů SH ČMS
dvě možnosti papírové nebo laminované (laminované s fotografií)
papírové zajistil p. Studník – cena 3Kč za průkazku
staré průkazky, které jsou potřeba vyměnit, budou vyměněny bez doplatku (bude dotovat OSH Kolín)
nové průkazky vydávané od 1. 5. 2017 budou již zpoplatněny – metodiku a výši ceny průkazky zajistí po
dohodě a propočtu L. Hyblerová s K. Havlínovou
laminované zajistí OSH dle požadavků SDH a dodání fotografií
nákup nové laminovačky a řezačky – zajistí L.Hyblerová
přístup do evidence:
od 1. 3. 2017 bylo přihlašování do evidence zabezpečeno mobilním heslem
za OSH Kolín mají přístup: L. Hyblerová, K. Havlínová. L Voslářová,
přístup do evidence členům SDH nebude umožněn
školení pro pokladníky a hospodáře SDH na podzim letošního roku – zajistí Pavel Chlumský se Šárkou Žylovou
pan Jaroslav Němeček převezme 4. 5. 2017 ocenění titulu Zasloužilého hasič v Přibyslavi
Shromáždění starostů OSH
Změna Stanov – byly schváleny dle vzoru – viz příloha
v letošním roce byly zařazeny do stejnokrojového předpisu vycházkové šaty s šátkem pro ženy - VV schválil
proplacení těchto šatů a šátku v ceně 2500 Kč starostce OSH

Mládež
Na vědomí akce:




Školení rozhodčích – proběhlo v Klučově dne 15.4.2017
– pro ty kdo se nemohli zúčastnit, bude požádán Ing. Petr Polášek o individuální proškolení
dotace z programu VIII MŠMT – sborům byl odeslán email s žádostí o informaci, zda proúčtovali
OORM proběhla dne 23. 3. 2017 v Klučově - zápis viz příloha





Krajské kolo hry Plamen proběhne v Kutné Hoře dne 9. – 11. 6. 2017
Setkání přípravek Středočeského kraje v Sedlčanech – 17. 9. 2017
Okresní kolo hry Plamen a dorostu proběhne v sobotu 20. 5. 2017
do pátku 5. 5. 2017 odejdou na SDH pozvánky, přihlášky a propozice
ceny pro soutěžící – pro družstva - poukázky PB, pro jednotlivce poukázky do Futura
 V sobotu 29. 4. 2017 proběhla Klučovská ulice – navýšen počet účastníků o 100%

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
Okresní kolo PS
do pátku 5. 5. 2017 odejdou na SDH pozvánky, přihlášky a propozice
soutěž bude rozdělena na postupovou a nepostupovou soutěž
ceny pro soutěžící – pro družstva - poukázky PB, pro stovkaře poukázky do Futura
zapůjčení materiálu – stan od SDH Zibohlavy, sety od SDH Klučov a SDH Kostelec nad Č. lesy
Krajská soutěž v PS
propozice ještě v úpravě
odsouhlasen rozpočet na ceny, jídlo, ubytování
překážky nebudou zapůjčeny od HZS, ale od Prahy – východ

PREVENCE
Na vědomí:
 13. 5. 2017 – rada prevence se zúčastní akcí oslav v Českém Brodě
 PO očima dětí
- proběhlo vyhodnoceno krajské soutěže a obrázky zaslány na ústředí
- předání ocenění vítězům proběhne společně s HZS 2. Června 2017
 Darování krve proběhlo 28. 4. 2017 – zúčastnilo se 11dárců

OSTATNÍ






Předběžné termíny ostatních soutěžích na okrese Kolín
- první kolo Podlipanské ligy – 6. 5. 2017 v Horních Krutech (ostatní termíny na www ligy)
- první kolo Polabské ligy – 13. 5. 2017 (ostatní termíny na www ligy)
- 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
návrh příspěvku na sbírku pro dobrovolného hasiče Jindřicha Šťastného z Nesměřic – odsouhlasena částka ve
výši 1 000Kč
návrh příspěvku na Nadaci podpory hasičského hnutí v ČR – odsouhlasena částka ve výši 1kč za člena
22. 5. 2017 – proběhne schůzka Aktivu ZH ohledně jarního setkání na Kladně

Termín příštího jednání: začátek června
Zapsala: L. Hyblerová

