
 
 

 Zápis z pravidelného  zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR a starosty okrsků při OSH ČMS 
Písek  dne  28.6. 2016   

 
Přítomni: dle presenční listiny 
    
Program : 

1. Zahájení; 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání VV OSH ČMS Písek dne 31.5.2016  
3. Informace zástupce HZS Jčk-ÚO Písek o stavu PO na okrese 
4. Zpráva sekretariátu o činnosti za uplynulé období 
5. Vyhodnocení okresní soutěže v PS v Písku 
6. Informace o krajské soutěži  - Český Krumlov 2016 
7. Informace o PO očima dětí 2016 
8. Průběžné hodnocení okrskových soutěží 2016 a činnosti okrsků za uplynulé období 
9. Informace jednotlivých vedoucích odborných rad a KaRR při OSH ČMS Písek   

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

 
K bodu 1 
Zasedání zahájil  starosta OSH Písek br. Jiří Heinrich,  přivítal přítomné a  seznámil  je s programem zasedání  
- bez připomínek. 
 
K bodu 2 
Přečteno usnesení z minulého zasedání ze dne 31.5.2016. Body jsou splněny nebo průběžně plněny- bez připomínek 
 
K bodu 3 
Informace zástupce HZS Jčk ÚO Písek  
Zástupce HZS JčK ÚO Písek byl omluven z důvodu plnění pracovních povinností  

 
K bodu 4 
Zpráva sekretariátu o činnosti za minulé období,  došlá pošta  
Informace  došlé pošty: 

a) Informace o přípravě nových členských průkazů členů SH ČMS (podzim 2016)   
b) Informace k propagační jízdě SH ČMS 19.-22.8.2016 
c) Pozvánka na oslavu 120.výročí založení SDH Hrejkovice 2.7.2016 
d) Informace ze společné schůzky zástupců JSDH Písek, OSH Písek a města  Písek o využívání prostor v domě 

hasičů Sedláčkova ulice 2684, Písek. Z důvodu potřeby zasedací místnosti pro rozšířenou základnu JSDH  
budou změněny termíny konání zasedání VV a KaRR. 

e) Informace o pořádání republikové soutěže MH v ČB v roce 2016 
f) Informace sekretariátu OSH Písek o omezení provozu  sekretariátu v měsíci červenci 2016  

po - pá : 8:00 – 13:00 hod. 
g) Příprava nové směrnice hry Plamen s vydáním září/2016 
h) Zájem o školení hospodářů  z SHD Lety, viz webové stránky ze dne 7.1.2016  OSH Písek  
i) Informace k programu 8 – mládež 
j) Informace o čerpání finančních prostředků OSH Písek s maximální možnou úsporou 
k) ke všem předloženým informacím z došlé pošty bylo podáno ústní vysvětlení 

 
K bodu 5 
Vyhodnocení okresní soutěže v PS v Písku 

 Starosta OSH Písek Ing. Jiří Heinrich  poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci  této soutěže konané dne 
4.6.2016  

 Zhodnocení této soutěže z pohledu vedoucího odborné rady represe -  poukázal na drobné nedostatky, ze 
kterých vyplývá  poučení pro příští rok  
 

K bodu 6 
Informace o krajské soutěži Český Krumlov 2016 

 Členové VV byli seznámeni s výsledky   krajské soutěže v PS v Českém Krumlově   
 

K bodu 7 
Informace o PO očima dětí 2016 
Informaci o výsledcích a slavnostním předání odměn podal vedoucí odborné rady prevence br. Novák a poděkoval za 
poskytnutí finančních prostředků pro vyhodnocení této soutěže v Písku a v Milevsku. Rovněž byla podána informace o 
výsledcích krajského kola PO očima dětí 2016, ve které se velmi pěkně umístily i práce dětí  zúčastněných SDH a MŠ 
okresu Písek. Br. Novák podal návrh, aby si děti v rámci  okresní soutěže „ PO očima dětí“  samy navrhly diplomy. 
 
 
 



 
 
K bodu 8  
Průběžné hodnocení okrskových soutěžích  2016 a činnosti okrsků za uplynulé období 
- Informace k  okrskovým soutěžím  v PS  podal Ing. Miroslav Ušatý a upozornil  na  používání vzorových propozic pro 

pořádání těchto soutěží.  
- Informace o 100 % úhradě členských příspěvků SDH na rok 2016 
- Dotaz k  registraci okrsku Kluky – zodpověděl br. Ušatý 
- Starosta OSH poděkoval ještě jednou všem, kteří se zúčastnili hasičského dne 15.5.2016 v Písku 
- Starosta OSH poukázal na nutnost předávání nových přihlášek s fotografiemi  nových členů SDH  
- Starosta OSH  dále upozornil na včasné zasílání návrhů na vyznamenání, zejména co se týká návrhů udělovaných 

ústředím SH ČMS 
- Br. Patzelt – informoval o přípravě nočního cvičení SDH Bojenice, které se koná dne 23.7.2016 
 
K bodu 9  
Informace vedoucích odborných rad a KaRR  při OSH ČMS Písek o činnosti za uplynulé období a úkolech na 
období příští. 

 Br. Šupitar – informace o okresním jarním kole hry Plamen. Ved. ORM poděkoval sborům za vzornou práci s 
                     mládeží. Rovněž tak poukázal na vzornou přípravu pohárových soutěží MH. 
       - informace o krajském kole – zúčastnili  se jednotlivci z SDH Dobrošov a Milenovice 
       - informace o přípravách mistrovství ČR hry Plamen – červenec 2016 
       - informace o přípravě noční soutěže pro mládež v Křenovicích 
       - informace o přípravě dětského dne na Benešovském mlýně. Tato akce bude spojená se 
                    „Spanilou jízdou“ 
        

 Br. Heinrich -   poděkoval VORM za výstižné informace týkající se aktivit MH 
                    -  informoval o nabídce JETE k exkurzi  
         - podal návrh na pořádání soutěží mezi okrsky 
                     - návrh na preventivně-výchovnou činnost v obcích – bude přednesen na podzimních aktivech SDH 
 

 Br. Ušatý – připomínka k fyzické schopnosti a přípravě jednotek SDH z důvodu účasti při zásazích 
                - činnost ORR je rozšířená o zásahovou část 
    - poděkoval všem, kdo se zúčastnili  okresní soutěže v PS v Písku 4.6.2016 
                - informace o čerpání dotací a jejich úspěšnosti  
 

 Br. Kubec – dotaz na prověřovací cvičení – kdo ho organizuje a prověřuje 

 S. Kozáková – informovala o průběžné činnosti odborné rady žen  a jejích plánech do konce roku 2016 

 Br. Kloboučník – podal návrh na výplatu odměny za II. čtvrtletí pro pracovnici sekretariátu v obvyklé výši. 
                           VV návrh odsouhlasil   
 

                                               
K bodu 10 -  Diskuse 

 Diskuse se nesla ve všeobecné rovině a dotazy byly zodpovězeny při jednání;                 
 
K bodu 11 
Usnesení a závěr 

 
 
 
 

Termín zasedání příštího výkonného výboru je 30.8.2016 od 14:00 hodin 
 
 
 
 
 

Zapsala: Eva Němcová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

o členy KaRR a starosty okrsků   při OSH ČMS a Písek konaného dne 28.6.2016  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 31.5.2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 

1. Konstatuje: 

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

 
k bodu 3) – informace zástupce HZS ÚO Písek 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.         Bere na vědomí omluvu zástupce HZS JčK –ÚO Písek ze zasedání VV 
 
k bodu 4) – zpráva sekretariátu za uplynulé období 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1. Bere na vědomí: 

 zprávu sekretariátu za uplynulé období 

K bodu 5) – informace o vyhodnocení okresní soutěže v PS Písku dne 4.6.2016: 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí : 
          informace a připomínky k okresní soutěži  v PS v Písku    
 
K bodu 6) – informace o krajské soutěži  v PS v Českém Krumlově 2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.   Bere na vědomí: 

  Informace o reprezentaci členů SDH Milenovice a SDH Dobrošov na krajské soutěži v PS v Českém Krumlově 
 

K bodu 7) – informace o PO očima dětí 2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.   Bere na vědomí: 

 Informace vedoucího odborné rady prevence br. Nováka o vyhodnocení okresní a krajské  soutěži  PO očima dětí 
2016   

 
K bodu 8) – informace o okrskových soutěžích 2016 a činnosti okrsků za uplynulé období 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1. Bere na vědomí: 

 Informace vedoucího ORR o okrskových soutěžích  

 Informace starosty okrsku Bernartice 
 
k bodu 9) – 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,  připomínky a návrhy  jednotlivých vedoucích OR při OSH ČMS Písek podané v průběhu jednání   
             návrh na finanční odměnu za II. čtvrtletí 2016 pro pracovnici sekretariátu OSH Písek                
              
k bodu 10) – diskuse 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Projednal a bere na vědomí:              
            diskusní příspěvky členů VV OSH  
 
k bodu 11) – usnesení a závěr 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.Projednal a schvaluje:  

a)  Průběžné zprávy sekretariátu a jednotlivých vedoucích OR; 
b)  Odměnu pro pracovnici sekretariátu za II. čtvrtletí 2016  
c)     Udělení svazových vyznamenání dle předloženého seznamu; 
d)     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 28.6.2016 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 


