
General / Obecné

věc: Jednání VV OSH Kolín
Termín: 14. 6.2022

Učast: presenční listina

Místo: zasedaci místnost, Kolín

Zahájení: 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 Dotace Města Kolín - scltváleno, smlouva podepsáIra
o Dotace H,tŠVr _ vzdělávát,lí vedoucíclt, volnočasové aktivity, MTZ SDH, oSH,

specifické aktivity:
a. Propo.jovárrí forrnálníIlo a nefornlálního vzdělávárrí (akce se ZŠ a sŠ;: oast
vyúrČtovat Ira akci Den dětí ČČrc, zbyvaiící část poptat SDH, zcla využijí při
vzdělávacích akcích ve školáclr,
b. MezigeneraČrrí clialog: Část proťrčtovat na setkání Seniorů, zbývající část projednat
v ráInci OORM - vyúčtovárlo na setkáItí seniorů
c. zelená l udržitelná Evropa: proúrčtovat uklicl'rne své okolí

o Dotace KSH - vYÚČtovat do 30. 6. - návrhy na pořízení materiálu v příloze (pořadí zakoupení
dle rozhodntrtí VV)

r Datová schrárrka pro SDH - připravit itrforIrrace pro sbory do 30, 6.o shromáždění starostů osH
o ProběIrIle dne 1 . 10. 2022 od l 7hod v KlLrčově
o Hlavním bodem zvýšení členských odvodů SH ČMS bylo odsorrlrlaseno rta 150,-lKč za

člena
o Připravit položkový rozpočet na akce OHS
o UslteseIú ě, 112022 - finanční odrněna zareprezerftaciokresu

vltÁlr,Ž
. Vyšší soutěže předběžné termíny:

. Krajské kolo lrry Plarnell (Čelakovice) l0.- 12.6.2022
SDI-I Klučov 2. nrísto - postup na MČR do Hradce Králové
SDH Kšely - 3. rrrísto
SDH Starý Kolín - Karina Mykytyuk l,místo - postup na MČR Ústí n/l
Nela Bížová 3. místo, Kateřina Horyhová 6.rnísto, Jindřich Horyna 4. rnísto,
Vít Buchtík 4. tnísto,
SDH Vítězov - Jakub Pospíchal 5. Inísto
Krajské kolo PS (Kladno) lB. - l9.6.2022 (SDH KšeIy ženy, SDH Kltrčov
rnuži)
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Nominace na Krajskotl soutěž v bělru na 60 m překážek proběhla 4, 6.2022 v Českérn Brodě

Okresní kolo hry Plamen - soutěž hodnocena kladně, poděkování všem za přípravu a samotttot-t

organizaci akce
ZPV Plamen v řešení OORM

. Časomíry na krajské akce
Kladno 1B. - l 9.6.2022 - Radovan (záložtlí) - prověřit
Priov 28. 9.2022 - Radovan (měřit)

Pohár starostky OSH Kolírr - 3.9.2022 - zajišťuje SDH Kšely
okresní kolo ps akce hodnocena kladně, nadále řešit rredostatek rozlrodčích

o Připravit tabulku s disciplínarni a počty osob, které jsou potřeba jako rozlrodčí - Hybler,
polášek, wiedennann

Kolínský pohár
. Starý Kolín -26. 6.2022 (pouze 60 rn)

o Vítězovská stovka - 10.9.2022

. Krajské setkání ZH - 23. 6.2022 Rakovník - účast 6 ZH. doprovod Havlínová, Hyblerová

o Rada historie - jedrrání rady rraplánováno na 30. 6. - írčast J. Bradtra, J. Vavřinová

PO očirrra dětí v roce 2022 - vyhodnocettí kra.jského kola proběhlo B,5. (OSH Kolítl neúčast
z dťrvodu Dne záclrratlářťr, řádně onrlr"rveIti)

Vyhodnocellí Po očima dětí - proběhlo dne l0.6. na Krnochově ostrově
- Poděkovátrí všetn, kteří se podíleli tra organizaci akce, zejména členové rady

prevellce, příslLršníci HZS, SDH Cerhenice zazajtštél^lí dopravy nlateriálu
Itrfornrace k aktrrálrríni činttostem br"rdou zveřejriovárry rra fcb a webu

OSTATNÍ

o vedoucí rad projdoLr infortnace o svýclr radách na webu osH - složení, zápisy apod.

o Bannery osH - příprava dalšího ballnertt a to Rady prevellce
. J. Hybler"přednesl žádosío Lrkončení jeho funkce vedoucí OORM z osobníclr dťrvodů, VV bere

na vědorní apožádal o předání inforrnace OORM a v prťrběhu letních prázdnin o návrlry obsazení
této pozice. VV brrde postupovat dle předloženýclr návrlrů na dalšírn jednání VV.

Příští jednání proběhne: 9.2022 v zasedací místnosti na OSH od 18,30
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Zapsnla:

Lucie Hyblerová

Ověř,ovatelé zápisrr:

I(arnila Flavlínová

Milan Bug


