
 
 

 Zápis z pravidelného  zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR   dne 26. 4. 2016  v Písku 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
    
Program : 

1. Zahájení; 
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání VV OSH ČMS Písek dne 23.2.2016  
3. Kontrola usnesení a zhodnocení  Shromáždění představitelů  SDH okresu Písek  19.3.2016 
4. Informace zástupce HZS Jčk-ÚO Písek o stavu PO na okrese 
5. Zpráva sekretariátu o činnosti za uplynulé období  
6. Informace o přípravě okresního vyhodnocení hry Plamen 2016  
7. Zhodnocení okresního kola soutěže „PO očima dětí 2016“ a příprava okresního vyhodnocení této soutěže  
8. Informace  z jednání SS OSH, VV KSH ČMS  
9. Průběžná informace o přípravě okrskových, okresních a krajských soutěží 
10. Informace jednotlivých vedoucích odborných rad a KaRR při OSH Písek a starostů okrsků  

o činnosti za uplynulé období a úkolech na příští období. 
11. Diskuse 
12. Usnesení a závěr jednání 

 
K bodu 1 
Zasedání zahájil starosta OSH Písek br. Jiří Heinrich, který přivítal přítomné a hosty a  seznámil je s programem 
zasedání  
- bez připomínek. 
 
K bodu 2 
Přečteno usnesení z minulého zasedání ze dne 23.2.2016. Body jsou splněny nebo průběžně plněny. 
- bez připomínek 
 
K bodu 3 
Starosta OSH Písek br. Jiří Heinrich seznámil přítomné s usnesením ze  Shromáždění delegátů SDH okresu Písek 
konaného dne 21.3.2015 v Podolí I. – bez připomínek 
 
K bodu 4 
Informace zástupce HZS Jčk ÚO Písek Ing. Luboše Broulima   o stavu PO na okrese 

 Podány informace o činnosti HZS JčK ÚO Písek o stavu po na okrese za uplynulé období a spolupráci s SDH 
v oblasti dopravní techniky (SDH Květuš a Podolí),  zpracování žádostí o dotace pro rok 2017, krajská soutěž 
v PS Český Krumlov 10.6.2016, kladné zhodnocení akce pořádané  ORŽ  při OSH Písek v Heřmani, která může 
být dobrým začátkem pro budoucí spolupráci 
 

K bodu 5 
Zpráva sekretariátu o činnosti za minulé období:   

a) Informace o zkouškách na zvýšení odbornosti „Hasič lll“ v Květuši. (odznak získalo 11 hasičů) 
b) Informace o platbách členských příspěvků SDH na rok 2016 (dva sbory dosud nezaplatily) 
c) Starosta OSH Písek: 

 - podal informace o konání kvalifikačního závodu  27.8.2016 v Protivíně, ze kterého vzejde krajská nominace 
na MČR v TFA dobrovolných hasičů. Přihlášky na tuto soutěž lze zaslat na e-mail: oshcmspisek@volny.cz   
do 30.5.2016 na OSH Písek  

              j)   Ke všem předloženým informacím z došlé pošty bylo podáno ústní vysvětlení 
 
K bodu 6 
Informace o přípravě okresního vyhodnocení hry Plamen 2016 

 Základní informace podal br. Heinrich, termín konání 21.5.2016, místo konání RS Nová Louka Albrechtice nad 
Vltavou 

 ORM pověřila členy rady organizačním zajištění této soutěže 

 Návrh propozic hry Plamen jaro 2016  byl předložen VV OSH ČMS Písek, který tento návrh jednohlasně schválil. 
 

K bodu 7 
Informace o okresním kole soutěže PO očima dětí 2016 a příprava okresního vyhodnocení této soutěže 

 Br. Novák seznámil přítomné s výsledky okresního kola soutěže PO očima dětí 2016. Nejlepší práce postoupily 
do krajského kola, které se bude konat v Českém Krumlově. Soutěžící  jsou s výsledky seznámeni.  

 
K bodu 8 
Informace z jednání SS OSH v Přibyslavi, VV KSH ČMS 
Br. Jiří Heinrich  stručně seznámil přítomné s body z tohoto jednání:  

- Povinnost registrovaným spolkům zveřejňovat výsledky hospodaření  
- Dotace na hru Plamen z kraje letos nebudou přiděleny 
- Registrace členů KaRR u Městského soudu v Praze 
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K bodu 9 
Průběžná informace o přípravě okrskových, okresních a krajských soutěží 
Ing. Miroslav Ušatý -    informace k okrskovým propozicím soutěží a nahlášení termínů 
                                -    dne 4.6.2016 se koná  okresní soutěž v PS  na stadionu v Písku, propozice na tuto soutěž VV  
                                     jednohlasně odsouhlasil  
        -    podána základní informace ke krajské soutěži  
                                -    návrh, aby na každé okrskové soutěži byl přítomen člen ORR 
 
K bodu 10  
Informace vedoucích odborných rad a KaRR  při OSH ČMS Písek  o činnosti za uplynulé období a úkolech na období 
příští. 

 Br. Řehoř – informace ke školení rozhodčích a zkouškách.  

 Br. Grech (v zastoupení br. Šupitara)   – informace o  činnosti ORM, řešení připomínek v oblasti elektrické 
časomíry,  informace o získaných dotací pro SDH (žádosti podané v prosinci 2015)                 

 Br. Kloboučník  - podán návrh na finanční odměnu za I. čtvrtletí 2016 pro pracovnici sekretariátu OSH Písek                
                         - podán návrh na finanční odměnu pro br. Nováka za výpomoc pro OSH Písek 

 Br. Kubec – byla provedena kontrola hospodaření OSH Písek za 1. čtvrtletí 2016.  Nebyly zjištěny žádné  
                    závady ani nedostatky. 

 Br. Heinrich – podal návrh na pořízení nových medailí OSH Písek pro aktivní členy SDH 

 Br. Staněk – informoval o pozastavení  práce s dětmi  
 
 
K bodu 11 -  Diskuse 

 Diskuse se nesla ve všeobecné rovině a dotazy byly zodpovězeny při jednání; 
                   

 
K bodu 12 
Usnesení a závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Eva Němcová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U S N E S E N Í 
z pravidelného  zasedání Výkonného výboru OSH ČMS Písek, rozšířeného                                                                                               

o členy KaRR při OSH ČMS Písek konaného dne 26.4.2016  v Písku  
 

Výkonný výbor OSH ČMS Písek, po projednání přednesených zpráv a informací, p ř i j í m á  následující 
 

u  s  n  e  s  e  n  í 
 

k bodu 2 – kontrola usnesení z minulého zasedání dne 23.2.2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 

1. Konstatuje: 

 že úkoly z minulého zasedání, uvedené v usnesení jsou splněny nebo v dlouhodobém plnění; 

k bodu 3) – kontrola usnesení a zhodnocení  Shromáždění představitelů  19.3.2016  
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 

1. Bere na vědomí usnesení a zhodnocení  Shromáždění představitelů SDH okresu Písek  
 
k bodu 4) – informace zástupce HZS ÚO Písek 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.         Bere na vědomí informace zástupce HZS JčK Písek Ing. Luboše Broulima 
 
k bodu 5) – zpráva sekretariátu: 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1. Bere na vědomí: 

 zprávu sekretariátu za uplynulé období 

k bodu 6) –informace o přípravě okresního vyhodnocení hry Plamen 2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí: 
          informaci o přípravě okresního vyhodnocení hry Plamen 2016                 

K bodu 7) – zhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí 2016 a přípravě okresního vyhodnocení této soutěže 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.   Bere na vědomí: 

 Informace ze zhodnocení a přípravě vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí 2016 
 
k bodu 8) – informace z jednání SS OSH, VV KSH ČMS : 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1. Bere na vědomí: 
         informace z jednání SS OSH a VV KSH ČMS  

K bodu 9) – informace o přípravě okrskových, okresních a krajských soutěží: 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí : 
          informace vedoucího ORR  o stavu příprav okrskových, okresních a krajských soutěží            
 
k bodu 10) – informace jednotlivých vedoucích odborných rad a KaRR  při OSH Písek o činnosti za uplynulé období a 
úkolech na období příští 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí 
             informace jednotlivých vedoucích OR při OSH ČMS Písek podané v průběhu jednání 
             návrh br. Kloboučníka na odměnu pro pracovnici sekretariátu OSH Písek za I. čtvrtletí 2016 
             návrh br. Kloboučníka na odměnu pro br. Nováka    
 
k bodu 11) – diskuse 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Projednal a bere na vědomí:              
            diskusní příspěvky členů VV OSH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
k bodu 12) – usnesení a závěr 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.Projednal a schvaluje:  

a)  Průběžné zprávy sekretariátu a jednotlivých vedoucích OR; 
b)  Propozice hry Plamen – jaro 2016 
c)  Propozice na okresní soutěž  4.6.2016 v Písku 
d)  Odměny pro pracovnici sekretariátu a br. Nováka 
e)     Podmínky pro pořádání soutěží  
f)     Udělení svazových vyznamenání dle předloženého seznamu; 
g)     Nákupy pro potřeby OSH ČMS Písek; 

     
   

2.Ukládá:  
                  Členům VV OSH ČMS Písek 

   aktivně se podílet na práci VV OSH ČMS Písek a ve spolupráci se starostou OSH ČMS Písek se podílet           
  na přípravě a konání jednotlivých plánovaných akcích; 

   při jednáních ve Sborech a na okrscích důsledně prosazovat závěry V.sjezdu SH ČMS; 
 
3. Doporučuje:   

     Členům  KRR při OSH ČMS Písek 
       nadále sledovat hospodaření OSH ČMS Písek a při zjištění nedostatků přijímat okamžitá opatření; 

 
 
 
 
V Písku dne 26.4.2016 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 


