
Jednání VV OSH Kolín 20. 11. 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 - vyúčtovat do 30. 11. 2018 

Dotace Města Kolín  - vyúčtovat do 31. 12. 2018 

Dotace Krajského sdružení – byla přidělena na základě finančního rozdělení KSH  

- I. Část – proúčtovat do 31. 3. 2019 

- II. Část – proúčtovat do 31. 10. 2019 

 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů  

– SDH Poříčany, SDH Červený Hrádek, SDH Lžovice, SDH Ovčáry, SDH Kostelec nad Černými lesy- 

schváleno 

 Na lednovém jednání VV se bude řešit výjimka panu Zatloukalovi na Zasloužilého hasiče 

 

Na vědomí:   
  

 školení pro pokladníky a hospodáře SDH  

-  proběhne  dne 23. 11. 2018 v zasedací místnosti v Plynárenské ul.  

-  pozvánka rozeslána na SDH – přihlášeno 21 účastníků  

 výjezdní zasedání VV 22. – 23. 2. 2018 Ústecký kraj – město Krupka 

- účast VV OSH, revizní rada, kancelář  

 Okresní bazárek – založení stránek,  na které by SDH mohli nabízet  nepotřebný materiál pro ostatní  

sbory – variantu stránek a možnosti vkládaní zajistí R. Sršen 

 Krajské shromáždění starostů  

- proběhlo v úterý 13. 11. 2018 

- KSH doporučilo OSH, které nemělo svého kandidáta pana Jana Aulického 

  

Mládež 

Na vědomí akce: 

 Školení vedoucích proběhlo 16. a 17. 11. ve Velkém Oseku 

- účast 40 členů 

- poděkování Radkovi Hovorkovi za páteční školení  

 Zimní halová soutěž – návrh termínu březen 2019 SDH Tuchoraz a Rostoklaty 

 Školení rozhodčích mládeže – návrh termínu březen 2019 

 Kostelecké útoky – 20. 4. 2019  

 Klučovská ulice – 27. 4. 2019 

 

REPRESE 

Na vědomí: 

 v příštím roce se uskuteční školení na motorové pily 

 výcvik jednotek JPO proběhne v Zásmukách předběžně v březnu 2019 

 



 

ZH    

Na vědomí:  

 Vánoční setkání ZH proběhne v neděli 9. 12. 2018 v Nové Vsi – za OSH se zúčastní mimo starostku Petr 

Polášek a Radek Sršeň 

 Návrh na jarní setkání seniorů – předběžný termín 6. 4. 2019– připraví J. Bradna  

 Kronika zasloužilých hasičů – zaslat návrh  

 

 

PREVENCE     

Na vědomí:  

 Seminář preventistů proběhl v úterý 30. 10. 2018 v Kutné Hoře 

 Na shromáždění starostů bylo vyhodnoceno darování krve  

 11. 12. 2018 proběhne seminář preventistů v zasedací místnosti HZS Kolín   

 PO očima dětí – dohodnout s HZS a vyvěsit na web 

  

 

OSTATNÍ 

 

 Okresní prapor – návrh praporu – zajistí Lída  

- na shromáždění byl přednesen návrh o finančním příspěvku na prapor – více ve výzvě, která bude 

uveřejněna na stránkách a rozeslána na sbory  

 Kolínský deník – spolupráce mezi deníkem a OSH, probíhá nastavení spolupráce 

 Shromáždění delegátů sborů okresu Kolín 

- proběhlo 10. 11. 2018 v Chotouni 

- návrh starosty SH ČMS – Jan Slámečka 

- více viz Usnesení  

 Kronika historických strojů  

- stroje z roku 1950 a níže 

- poslat návrh listu VV k vyjádření, dále bude rozesláno na SDH 

 Výjezdní zasedání starostů OSH v rámci KSH – proběhne 15.-18. 2. 2019 v Budapešti  

- Účast starostky ve výši 1500,- bude proplacena ze strany  OSH - schváleno 

 

 

 

 

Termín příštího jednání:  další VV bude součastí výjezdního zasedání ve 2/2019, březnové zasedání VV proběhne v 

Zásmukách 

Zapsala: L. Hyblerová 


