
Jednání VV OSH Kolín 6. 4. 2018 
 

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: 

 

 Dotace pro letošní rok: 

Dotace MŠMT – dotace byla SH ČMS přidělena – částka bude přibližně stejná jako v loňském roce 

Dotace hejtmana – bylo požádáno o okresní prapor  

Dotace Agrofert – bylo požádáno o kontejner na překážky pro PS  

Dotace Města Kolín  - dotace podána, celkem zažádáno o 100 000,-   

Dotace MV – dotace byla SH ČMS přidělena – částka bude přibližně stejná jako v loňském roce  

 

 

Na vědomí:   
  

 školení pro pokladníky a hospodáře SDH – školení odložen na podzim 

 daňová přiznání za OSH bylo řádně odevzdáno 

 seznam SDH, které slaví letos výročí – všem SDH nad 100 let bude vytvořena plaketua která bude předána na 

oslavách  pokud budou pořádány, případně na shromáždění starostů  

 

  

Mládež 

Na vědomí akce: 

 Zimní hasičský tábor  - SDH Klučov – proběhl v termínu od 25. 2. – 4. 3. 2018  

 Zimní halová soutěž  

- Klučov, 24. 3. 2018 v trochu netradičním podání „Umíme se bavit navzájem?“ 

- Zúčastnili se SDHČervený Hrádek, SDH Klučov a SDH Starý Kolín, nedorazili Pečky 

- byl pozván Klaun Mireček, který pro ostatní připravil dětskou diskotéku  

 Klučovská ulice 28. 4. 2018 

 Kostelecké útoky 21. 4. 2018 

 Okresní kolo – termín 9. - 10. 6. 2018 

 

 

REPRESE 

Na vědomí: 

 školení pro JPO V– termín 25. 3. 2018 proběhla v účasti 11 JPO V 

- veškeré náklady (strava, ceny, org. zajištění) hradí OSH Kolín  

 soutěž Pohár starostky OSH Kolín termín  8. 9. 2018 

 školení rozhodčích mládeže a PS (7. – 8. 4. 2018) 

- proběhne ve Velkém Oseku  

- mládež – bylo z důvodu malé účasti zrušeno 

- PS – obnova + možnost získání kvalifikace 



 

ZH    

Na vědomí:  

 21. 6. 2018 setkání ZH STč kraje v Nymburce 

 OSH Kolín bude setkání 2020 

 Ze strany SH ČMS vydán Statut Zasloužilých hasičů  

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 Darování krve – 13. 4. 2018 – L. Voslářová 

 Registr dárců kostní dřeně – setkání v Nové Vsi I  

 Kurz první pomoci - 11. 4. 2018  v Kolíně 

 

OSTATNÍ 

 

 Návrh příspěvku na Nadaci podpory hasičského hnutí v ČR – odsouhlasena částka ve výši 1Kč za člena každý 

rok  

 Shromáždění starostů v Přibyslavi 20. – 21. 4. 2018 – účast starostka 

 Shromáždění krajských starostů a delegátů – účast starosta + delegát OSH Lucie Hyblerová 

 Žádost o zapůjčení překážek na Klučovskou ulici  - schváleno 

 Žádost o zapůjčení překážek na akci Feneg SDH Český Brod - schváleno 

 Medaile u příležitosti 100let založení republiky – objednáno 30 ks 

 Okrsky/Regiony – snaha o obnovení menších celků okresu (informace v příloze zápisu) 

 Na základě lepší komunikace mezi SDH a našimi radami, byly zřízeny emaily jednotlivých rad  

 Zajištění pojistky odpovědnosti OSH na okresní akce mimo postupové soutěžě  

 

 

 Termín příštího jednání: na začátku května v Mančích  

Zapsala: L. Hyblerová 


