Jednání VV OSH Kolín 23. 2. 2019
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 Města Kolín - připravena k podání – okresní akce ve výši 100 000,- Kč
Žádost o příspěvek na okresní prapor na Město Kolín – příspěvek ve výši 10 tis. schválen
Dotace Krajského sdružení – byla přidělena na základě finančního rozdělení KSH
- II. Část – proúčtovat do 31. 10. 2019
 Výkonnému výboru byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů
– SDH Malotice, SDH Pečky, SDH Ohaře, SDH Rostoklaty - schváleno
 Udělena výjimka panu Zatloukalovi na Zasloužilého hasiče - schváleno
 Dotace Agrofert – domek včetně úpravy plošiny pro ženy
 Dotace z programu Hejtmana Středočekého kraje – překážky, dráha CTIF – revize překážek
Na vědomí:








školení pro pokladníky a hospodáře SDH
- proběhlo v termínu 23. 11. 2018 v zasedací místnosti v Plynárenské
výjezdní zasedání VV 8. – 9. 2. 2018 Ústecký kraj – město Krupka
- účast VV OSH, revizní rada, kancelář
Okresní bazárek – nebude realizováno z důvodu malého využití portálu
Jednání VV KSH
- Krajské kolo hry Plamen a dorostu proběhne v Mladé Boleslavi
- Krajské kolo v PS proběhne 15. – 16. 6. 2019 v Kutné Hoře
- Setkání ZH proběhne na Praze – východ Aero Vodochody (cca červen)
- Krajské setkání přípravek proběhne na OSH Mělník
- Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu proběhne v Benešově
- Soutěž v TFA proběhne v Kosmonosech , Mladá Boleslav
- Shromáždění představitelů – 13. dubna v Přibyslavi
Žádost o zapůjčení překážek na PÚ CTIF a 2m bariéra SDH Klučov – schváleno
Žádost o zapůjčení překážek na 60m a 100m na Vítězovskou stovku – schváleno

Mládež
Na vědomí akce:






Zimní halová soutěž – návrh termínu 16. březen 2019 SDH Rostoklaty
- Pozvánka rozeslána na SDH
- Strava, ceny budou proplaceny OSH Kolín
Školení rozhodčích mládeže – návrh termínu 30. 3. 2019
Kostelecké útoky – 20. 4. 2019
Klučovská ulice – 28. 4. 2019
Vítězovská stovka 15. 9. 2019





Zimní hasičský tábor - SDH Klučov stejně jako v předešlých letech upořádá zimní tábor v termínu od 3. 3. – 10.
3. 2019 ve Zdobnici
Školení rozhodčích kvalifikace I – Petr Polášek obnovil, Gabriela a Radek Hovorkovi získali rozhodčí I
Rada mládeže – termín v březnu – svolat Honza

REPRESE
Na vědomí:
 v příštím roce se uskuteční školení na motorové pily – termín na podzim
 výcvik jednotek JPO proběhne v Zásmukách dne 23.3.2019

ZH
Na vědomí:




Návrh na jarní setkání seniorů – termín 31. 3. 2019
- Připravit a poslat pozvánku
- Zajistit občerstvení
- Program kolektivy mladých hasičů Klučov, Cerhenice, Ratenice
Kronika zasloužilých hasičů – připravit Jan Bradna

PREVENCE
Na vědomí:
 11. 12. 2018 seminář preventistů v zasedací místnosti HZS Kolín - 9 III 3 II
 PO očima dětí – vyvěšeno na webu – termín odevzdání do 15. 3. 2019
 Termín na darování krve – předběžně 12. 4. 2019 – zjistit Lída

OSTATNÍ


Okresní prapor – návrh praporu u firmy Velebný
- Objednávka u firmy Velebný a Fam
- Finální verze bude předložena na dalším VV
 Kolínský deník – spolupráce mezi deníkem a OSH, nastavení spolupráce Kamila, Milan
 Kronika historických strojů
- stroje z roku 1950 a níže
- připraven formulář, který bude dále rozeslán na SDH
 Výjezdní zasedání KSH – proběhlo ve dnech 15. – 18.2. 2019 v Budapešti
- Náklad na účast starostky OSH bude proplacena - schváleno

Termín příštího jednání: březen, Zásmuky
Zapsala: L. Hyblerová

