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věc: Jedrrání VV OSH Kolín

Tet,nrín: 11. 10.2022

Účast: plesenčnr listina

Místo: zasedacímístnost,I(olín, online Teams

Zahájení: starostka OSH Kolín K. Havlínová

i{arnila Havlinová pi,ivítala člerry VV, po seznámení s progranrem, ploběhla kontrola zápisu a
bylo zabájeno jeclrrárrí VV OSH.

Ověr*ovatelé zápisu: K. Havlínová,P. Beneš

KAF{CtrLÁŘ

" Dotace v rcce2a22
o Dotace Města Kolín - plobílrá vyírčtování
o Dotace MŠMT - probílrá vy,ťrětování

a. Propojování formálního a neformálníha vzdélávání
b. Mezigenerační dialog: vyričtováno na setkárrí seniorťt
c. Zelená l udržitelná Evropa: proťrčtovat Uklidme své okolí

o Dotace KSH2022{2023 -část proúčtovat clo konce toku
. Shrornáždění statostů OSH - 7.1a.20ZZ od t7 hod. v Klučově

o Hlavnírn bodem zvýšení člerrských odvodů na OSH, sclrválena částka na 200,-/Kó za
člena - usnesení poslat emailem na SDH, vyvěsit na web

l 1Jsnesení ě. 112022 - finančtrí odmětra za reprezentaci okresu - připravit přehled vyplacerrých
odměn v loce 2a22,íešit na dalším jednání jak postupovat v roce2023

. Výjezdn i zasedání - termin 25 . - 27 . 11 . ZO2Z, návštěva OSH Semity, Rokytnice nad Jizerou

. Žádosto zrušení SDH Doubravčany - sclrválen likvidátor L. Hyblerová,
o VV byly předloženy návrhy dle platného Statutu čestných vyznamenání a titulů - SDH Štítary

- schváleno

nm"rlstrŽ

. OORM zasedala 12.9. v 18,30 v Kolírrě a navrhla za vedoucího OORM Radka Hovorkrr - VV
tento návrh schvaluje ajmenuje vedoucím OORM

. Nová pravidla - se směnrieemi se seznámí Radek Hovorka a novinky př,ednese na školení
mládeže, sarnotné pr.oškolerrí rozhodčích I. stupně proběhno v prosinci

o Tennín Školení ll. - 12. 11.2022 - hotel Sénavav Sázavě, pozvánka bude odeslána OORM
o ZPY -,poděkování pořadatelťrm za zajištění obou sotttěží (SDH Klučov a SDH Stalý I(otín)
. SDH Červený Hrádek účast na Krajskérn setkání přípravek - 3 družstva

REPxE§E

Akce JPO
. l7.9.2022 - praktické cvičerrí jednotek v Zásmukách - ukázka novélro kontejrreru HZS
. 22.9 2022 - cyklické školení obslrrhy í,etézové motorové pily ve Starérn Kolíně
o 1. 10.2022- cvičerríjednotek okrsku Mančice
. l5. 1.0.20ZZ-cvičorríjednotekzákladníodborrrépřípravyve Stat,ém Kolíně
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o 22. 10 2a22 - cvičení jednotek PolYíčany - podpora 5 000,-
. 7,11.a1l. ll.-teoretickáčástzákladníoclbor.réplYípravy-pmvděpoclobněnaČervenélro

F{r,ádku
r školení na motorové pily nováčků bude v únorulbřeznu 2o23
Krajská sotttěž TFA 18.9.2022 ve Starém I(olíně - poděkování pořadatelťlm zaorganizaci soutěže

sPoRT

, Vyhodn"*,: K,f;Tílli:iŤ:;;;r,.Y:T'ffií Černými lesy na zámkrt

- Zajištétlí občersfuení, celr, pohárů - Hyblerová, Havlírrová
o Podpom Podlipanské a Polabské ligy - 5 000 Kč - schváleno, vytrčtování
. Diskuse o změně soutěže pohá,starostky - v řešení, návrlry na qýjezdní w
r poděkov ání Žylovym a J. Bornhorstovi za zaiištěničasomír
. Návrlr dokorrpení matetiálu k časomíl,árn - Žyla, SDH Sendražice
lPředběžn'*:^';i.i;;:ť;r?::3rneouruulicen(osteleckéťrtoky

3l4 vikend v květnu 2023 Oktesní kolo Plarnen a PS
4.6.2023 Kostelecko tGelské kilo
25. 6.2023 Starokolínskášedesátka - vjednání

: 3 l',Ltrtr i:H:,"'3i;T,Y"*
o poděkování sborůrn zareprezentaci na poháru star.osty ksH

ZHlnADÁ.§§T{)RIE

o Vánoční setkání ZH-návrhtermínu 11.12.2022,místo bude upřesněno
o Setkání aktivu ZH v Lounech - írčast J. Bradna

PR§?§NCE

o Darování klve - 7. I0.2022 - proběhlo

ffir*mÉ
e Bannery OSH - příprava dalšího baruteru, a to Rady prevence
o Návr:h udělit J. t{yblerovi za dlouholetou funkci vedoucího mládeže čestrrého funkcionářp -
schváleno

Příští_lednání pr oběhrre:

Zapsala:.

Ověř,ovatelé zápisu:

na vÝiezdním zasedáttí dne 26. 11.2022

Lucie Hyblerová

kamila Havlírrová

Petr Beneš


