
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESNÍ SDRUŽENÍ PÍSEK 
 

U   S   N   E   S   E   N   Í 
Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů ČMS 

okresu Písek dne 22. března 2014 v Podolí I. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schvaluje : 
  - Zprávu o činnosti Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek od posledního 
    Shromáždění představitelů Sborů dne 23. 3. 2013 v Podolí I.; 
  - Zprávu sekretariátu OSH ČMS v Písku za uplynulé období včetně   
               předloženého Plánu práce Výkonného výboru OSH ČMS Písek 
    na rok 2014; 
  - Zprávu o hospodaření okresního sdružení hasičů ČMS v Písku za rok 
     2013 a rozpočet na rok 2014; 
  - Zprávu kontrolní a revizní rady OSH Písek; 
  - Zprávy jednotlivých vedoucích Odborných rad při OSH ČMS Písek za  
    uplynulé období a Plány práce jednotlivých OR na rok 2014; 
 
Potvrzuje :    
  -  do funkce pracovnice sekretariátu Okresního sdružení hasičů ČMS v Písku 
     paní Evu Němcovou od 1.1.2014 na dobu neurčitou; 
Pověřuje :  
  - Starostu Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek br. Jiřího Nováka 
     zastupováním Sdružení hasičů ČMS okresu Písek ve věcech, 
     týkající se okresního sdružení  hasičů ČMS Písek včetně podpisu  
     všech dokumentů se vztahem k tomuto orgánu; 
  - Starostu - člena VV Krajského sdružení hasičů Jihočeského kraje 
    zastupováním OSH ČMS Písek v tomto orgánu. 
Ukládá : 
  a) Představitelům shromáždění : 
   - seznámit s výsledky dnešního jednání Shromáždění představitelů Sborů 

                                         okresu Písek členskou základnu ; 

  b) Výkonnému výboru OSH : 
   - zabezpečit uvedení závěrů IV. sjezdu SH ČMS do činnosti a 

     prosazovat plnění hlavních úkolu  Sdružení v příštím období; 
   - zabezpečit plnění dalších úkolu - při tom vycházet ze schváleného 
     Programu činnosti SH ČMS na léta 2010 - 2015, upraveného na  
                 podmínky našeho okresního sdružení hasičů ČMS Písek; 
   - ve spolupráci s jednotlivými funkcionáři SDH okresu zkvalitnit okrskový 
     systém s cílem dosažení lepší komunikace mezi VV OSH ČMS Písek 
     a jednotlivými SDH okresu Písek. 
   - rozpracovat Usnesení z dnešního Shromáždění představitelů  Sborů 
         okresu Písek do konkrétních podmínek  a zajistit jejich plnění; 
   - sledovat činnost jednotlivých OR v rámci OSH ČMS Písek a v případě 
     potřeby poskytnout úcinnou pomoc; 
   - spolupracovat s VV KSH ČMS Jihočeského kraje a podílet se náměty a 
     připomínkami ke zlepšení práce tohoto orgánu; 

 - prosazovat spolupráci s HVP a.s., organizací, kde majoritním vlastníkem je 
               Sdružení hasičů ČMS;         

   - nadále spolupracovat s ostatními orgány a organizacemi v našem okrese, 
     zeména s Hasičským záchranným sborem Jčk, ÚO Písek, Městskými a 
      Obecními úrady a dalšími složkami IZS; 
   - spolupracovat nadále s okresními sdruženími hasičů ČMS  Jihočeského 
     kraje s cílem využívání dobrých  zkušeností pro činnost naší okresní  
     organizace; 

- zpracovat harmonogram práce v nastávajícím předsjezdovém období v 
  podmínkách okresu Písek se zaměřením na plnění stanovených úkolů. 



 
 
 
 

Doporučuje :  
      Kontrolní a revizní radě při OSH Písek : 
   - nadále sledovat hospodaření OSH ČMS v Písku a dbát na hospodárné a 
     efektivní vynakládání finančních prostředků včetně nakládání s materiálem a 

     věcnými prostředky v majetku nebo správě okresního sdružení hasičů 
     ČMS Písek; 
   - spolupracovat se starostou OSH ČMS v Písku při řešení problémů se Sbory 
     dobrovolných hasičů v rámci okresu Písek,které trvale neplní svoje  
     povinnosti, vyplývající ze Stanov SH ČMS 
 
 

Usnesení schváleno Shromážděním představitelů Sborů okresu Písek dne 22.3.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


