General / Obecné

věc:

Jednání VV OSH Kolín

Termín: 10.5. 2022
Učast:

presenčltílistina

Místo:

zasedaci místnost, Kolín

Zahájeni:

starostka OSH Kolín K. Havlínová

Kamila Havlínová přivítala členy VV, po seznámení s programem, proběhla kontrola zápisu a
bylo zahájeno jednání VV OSH.

KANCELÁŘ

o

Dotace v roce 2022

o
o

Dotace Města Kolín - v procesll sclrvalovátrí
Dotace MŠMT - vzdělávát,tí vedoucích, volnočasovéaktivity, MTZ SDH, OSH,
specifické aktivity:
a. Propojovárrí forrnálrrílro a nefonnálního vzdělávání (akce se ZŠa SŠ;:east
vyúrčtovat na akci Den dětí ČČrc,rbyvaiícíčást projednat v rámci OORM
b. Mezigerreračnídialog: část proúčtovatna setkárrí Seniorťt, zbývajícíčást

o
o

o
o
o

projednat v rárnci OORM
c. Zelená l udržitelrlá Evropa: proírčtovat Uklidlne své okolí
(zjistit metodiku co lze v těchto dotacích vyúčtovat - zajlstí L. Hyblerová )
oslavy sborů - eviduje kancelář a p.Miksa
SDH Býchory - oslavy dne 1 l . 6. 2022 (úrčastHavlínová)

SDH Korrčice - oslavy neproběItnou
SDH Vlkančice - oslavy neproběIrnou
DeIt Záchranáí,ů - ve spolupráci s HZS 8.5.2022 - Havlínová, Bug, Miksa

o
o
o
o

velké poděkování všern, kteří se zťrčastnili
vymyslet program na příštíročník
SoutěŽ

- Znáte OSH - papírová fortna, QR kód - vyhodnocení - Hyblerová, Havlínová
K. HavlíIlová, M. Bug, L. Hyblerová, E. Bugová, J. Fiav|ín, P. Beneš, P.

ÚČast -

Polášek,
Datová schrárrka pro SDH - připravit iItfonnace pro sbory do 30. 6.
Informace z jednání shrornážděrlí starostů osH v přibyslavi

o

Zvýšeni členských odvodů SH ČMS bylo odsoulrlaseno na 50,-/Kč za člella(za oSH
buderne ř,ešit na podzirnrrí rrrirrrořádrrérn slrrorrrážclění drre 7. l0. od l7hod v Klučově)
Kontrola z KSH - pollze drobné připonrínky, jinak v pořádku
o Poděkování L. Hyblerové za př.ipraverrí podkladťr
o Odrrrěna ve výši 3 000Kč - schváIeno
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.

MČR v běhu na 60 m překážek 25.9.2022
Rada mládeže proběhla - je potřeba vybrat soutěž, která bude nominační na krajskou soutěž

o

v běhLr na 60 nl překážek
Dokumenty na Okresní soLrtěže lrry Planrett odeslat

o

o
o
.

rta sbory do

átku 13.5.

seznarn člerrri technické čety z řad sDH - na okrese bude v lrojnénl počtu zajišt'rrie p. zvoník
Zákl. odborná př,íprava JPO - 2 školeníproběhly, dalšína podzim (účastdobrá)
Časonlíryna krajské akce
Kladno l 8. - 1 9. 6. 2022 - Radovan (záložrlí) - prověřit
Čelákovice l0. - l 2. 6.2022 - Radovan (nrěřit)
Pňov 28. 9.2022 - Radovan (měřit)

sPoRT
a
a

Pohár starostky OSH Kolín - 3.9.2022 - výzva na FCB, WWW - rozesláno
Kolínský polrár - zahájerlí přípravy jednotlivých kol

o

o
o
o
o

o

Klučovská ulice 1. 5.2022 - proběhla, výsledky budou předány Karlovi

k vystavení

Okresní kolo - 29.5,2022 (poLrze l00 nr)
Kostelec/Kšely - 4. 6.2022
Starý Kolín -26. 6.2022 (pouze 60 rn)

Vítězovská stovka

,

l0, 9. 2022

Setkání zasloužilýcll hasičťr- ]0. 4. 2022 v Kostelci nad Černými lesy -poděkování za

organ izac i poř,adate lůrn, vyťtčtovat

.

Krajské setkání ZH - 23. 6. 2022 Rakovník - parr Bradna poslat SMS všern ZH, aby byly
infonnováni o této akci

o

a
a

llrforrtrace o radě historie

-

za OSH Kolín zajišt'Lrje J. Vavřinová

PO očirna dětí v roce 2022 - vyhodttoceItí kra.jskélro kola proběhlo 8.5. (OSH Kolírl neťtčast
z důvodr"r Dri záchrallářů, řádně orrrltrverli)
. vylrodnocettí po očinra dětí - parník, Iravýšena cetta, řešit náIrradní nrožlrosti
s HZS - Havlírrová (zázemi Marina nebo St. Kolín)
o pokucl by nevyšli od Hzs čluny, bLrde objednán parník
Daruj krev s hasiči -22.4.2022 - dalšíproběhne na podzinr
Infornrace k aktrrálrrírrr činnostenl budou zveřejňovány na fcb a webu
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