Jednání VV OSH Kolín 24. 3. 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 13 877 Kč, stav účtu 328 356,37Kč)
Na vědomí:
 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 000Kč.
 Kniha o hasičích Středočeského kraje:
Informace od hejtmana – kniha je vytištěna – bude předána na krajském setkáním
 Informace k registraci spolků:
- Na základě odeslané žádosti o přidělení sídla pro OSH Kolín na Město Kolín byla sdružení přidělena
adresa Hasičká 80, Zibohlavy-Kolín
- Změna adresy v rejstříku bude provedena SH ČMS do konce měsíce března, zajistit změnu na
institucích spolupracující s OSH Kolín – zajistí Hyblerová Lucie
 Shromáždění představitelů OSH Středočeského kraje
– delegát shromáždění Beneš Petr zástupce starosty, Lída Voslářová
 Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi – 23. 4. 2016 účast Kamila Havlínová
 Školení hospodářů – 8. 4. 2016 účast Lucie Hyblerová
 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

Mládež
Na vědomí akce:













Okresní kolo hry Plamen – návrh termínu 21. 5. 2016 pozvánka + pravidla Pepa Zvoník
Okresní kolo dorostu – návrh termínu 22. 5. 2016
Zimní hasičský tábor – SDH Klučov podalo žádost o poskytnutí dotace na zimní hasičský tábor mladých hasičů
a hasičského dorostu v roce 2016, který se v letošním roce uskuteční od 6. 2. – 13. 2. 2016 – tábor bude na
základě žádosti proúčtován přes OSH Kolín – info o dotaci bude zveřejněno na školení v Přibyslavi
Školení rozhodčích Plamenu se uskutečnilo 27. 2. 2016 na HZS v Kolíně - velká účast členů, poděkování
Josefovi Zvoníkovi a Petru Poláškovi
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
Zimní halová soutěž – není dán termín ani místo konání – Jan Hybler rozeslal znovu výzvu, do které se
přihlásilo SDH Kostelec, ale bohužel nebyl žádný volný termín (kromě Velikonoční soboty), kde by bylo
vhodné halovou soutěží uspořádat- proto bylo rozhodnuto letos zimní halovou soutěž nepořádat
Jan Hybler zajistí svolání rady mládeže (termín rozešle přímo na členy rady)
dotace z programu VIII MŠMT – bylo přiděleno1000 Kč na dítě a bylo uděleno všem žádajícím z okresu Kolín
Žyla a Hybler – překážky – poslat inventurní seznam ke kontrole před okresními koly
SDH Klučov žádá o zapůjčení překážek na Klučovskou ulici dne 16. 4. 2016 - schváleno

VELITELÉ
Na vědomí:






Okresní kolo PS – návrh termínu 22. 5. 2016 – pozvánka + pravidla Jiří Bernard
Termín školení rozhodčích v požárním sportu – 28. 2. 2016 na HZS v Kolíně - velká účast členů, poděkování
Josefovi Zvoníkovi a Petru Poláškovi
Společná soutěž JPO z Kutnou Horou TFA
28. 2. 2016 schůzka vedoucích odborných rad velitelů v Přibyslavy – nikdo se nezúčastnil
Pohár starostky okresu Kolín 10. 9. 2016 – rozlosování místa konání na okresním kole PS v květnu

PREVENCE
Na vědomí:




Možnost zúčastnění rady prevence na dni záchranářů – dotisk obrázků (částka 5 000,-)
Seminář preventista 5. 2. v Kutné Hoře - účast celé rady prevence
Darování krve – 29. 4. 2016 – Lída zjistí volný termín a připraví pozvánku na obeslání SDH

OSTATNÍ


oprava kanceláře
- Lucie Hyblerová na základně stížností členů SDH podala prosbu, zda by bylo možné zrekonstruovat
kancelář OSH Kolín (skříně jsou již staré a neslouží ke svému účelu, nedostatek místa pro administrativu,
starý koberec)
- HZS Kolín odmítlo předělání kanceláře z důvodu podání žádosti na TPCA – v případě přidělení dotace bude
kancelář OSH vypovězena z nájmu z důvodu potřebnosti kanceláře
- Na základě této skutečnosti byl předložen návrh na nájem kanceláře v bývalé jednotě – Plynárenská 671,
kde je k pronájmu kancelář o metrech 18,5m2 v šestém patře s výtahem
- Nájemné 1850Kč/měsíc bez DPH + elektrika cca 220Kč/měsíc bez DPH + služby 660Kč bez DPH
- na základě dohody bude poprosen J+J Havlín truhlářství, aby kancelář změřil – rozvrhl a připravil rozpočet
na nové skříně a pracovní plochu, který bude poslán členům VV OSH ke schválení

Termín příštího jednání: květen
Zapsala: L. Hyblerová

