
 
 

 Zápis č. 7/2016  z mimořádného  zasedání VV OSH ČMS Písek   dne  30.8. 2016   
 
Přítomni: dle presenční listiny 
    
Program: 1. Zahájení 
    2. Kontrola usnesení z posledního zasedání VV OSH ČMS Písek dne 28.6.2016 
    3. Zpráva sekretariátu o činnosti za uplynulé období  
                4. Průběžná informace o PS – O putovní pohár hasičů okresu Písek 
    5. Výsledky hospodaření OSH ČMS Písek za I. pololetí roku 2016 
                6. Informace jednotlivých vedoucích odborných rad při OSH ČMS Písek o činnosti za uplynulé období 
                    a úkolech  na příští období 
    7. Diskuse 
    8. 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 28.6.2016. Body jsou splněny nebo průběžně plněny- bez připomínek 

 
K bodu 3 
Zpráva sekretariátu o činnosti za minulé období,  došlá pošta  
Informace  došlé pošty: 

a) Informace o činnosti za období červenec a srpen 2016, mistrovství ČR MH v Českých Budějovicích  
4.-5.7.2016, o exkurzi zástupců OSH Písek na JETE,   

b) Informace  a vyhodnocení propagační jízdy  SH ČMS 19.-22.8.2016 v Jihočeském kraji. Poděkování všem 
členům, kteří spolupracovali při této akce. 

c) Informace o čerpání finančních prostředků OSH Písek za I. pololetí 2016.  
d) Informace o změnách názvů některých SDH po zapsání ve spolkovém rejstříku.  

Úkol:  připravit návrh na ukončení činnosti 3 rušených SDH  - Kolišov, Dobešice, Chvaletice 
e) Informace o nově vydaných tiskopisech hlášení úrazů MH pojišťovnou Kooperativa, k dispozici na web.str. 

OSH Písek 
f) Informace o průběhu a výsledku soutěže TFA DH JčK 27.8.2016 v Protivíně. 
g) Informace o úspěšné reprezentaci historické hasičské techniky na Chovatelském dni v Písku 27.8.2016, 

poděkování SDH Semice a okrsku č. 1.  
h) Informace k předanému otevřenému dopisu od Ing. Ušatého – obdržel každý člen VV 
i) ke všem předloženým informacím z došlé pošty bylo podáno ústní vysvětlení 

 
K bodu 4 
Průběžná informace o PS – O putovní pohár hasičů okresu Písek 

 Starosta OSH Písek Ing. Jiří Heinrich  informoval o povolené změně termínu  PS SDH Mirotice tj.na   24.9.2016 
VV jednohlasně změnu potvrdil. 

 Stanovisko VV k 3. kolu Pohárové soutěže o putovní pohár hasičů okresu Písek pro rok 2016 pořádaného dne 
9.7.2016 ve Zbelítově: 
Tajným hlasováním se rozhodlo o tom, zda-li budou či nebudou započítány výsledky 3. kola PS o putovní pohár 
hasičů okresu Písek pro rok 2016 pořádaného dne 9.7.2016 ve Zbelítově s tímto výsledkem: 
 
Celkem hlasovalo     13 osob 
pro zrušení soutěže:   8 hlasů 
pro započítání         :   5 hlasů 
 
Tímto hlasováním se výsledky této soutěže nebudou započítávat do celkové klasifikace  pohárové 
soutěže o putovní pohár hasičů okresu Písek pro rok 2016. 
 

K bodu 5 
Informace o hospodaření OSH Písek za I.pololetí 2016 

 Členové VV byli seznámeni o čerpání a stavu finančních prostředků OSH Písek za I. pololetí 2016.  
 

K bodu 6 
Informace vedoucích odborných rad a KaRR  při OSH ČMS Písek o činnosti za uplynulé období a úkolech na 
období příští. 

 Br. Šupitar – podal informace o blížících se posledních dvou pohárových soutěží MH „O putovní pohár starosty  
                     OSH ČMS v Písku“ pro rok 2016, které se konají  dne 11. září v Podolí I. a 25.září v Milenovicích       
       - informace o účasti na MR MH, která přispěla k získání nových poznatků a zkušeností technické čety   
                     v budoucnosti  MH  a poděkoval za vzornou reprezentaci okresu. 
                   - Informace o noční soutěži a dětské dni na Benešovském mlýně. 
 



 
- Změna termínu plánovaného školení pro vedoucí MH přesunut na říjen 2016, termín bude 

upřesněn a zveřejněn na webu OSH Písek.  
       

 Br. Heinrich -   poděkoval VORM za výstižné informace týkající se činnosti MH 
                    -  podal informace o nové směrnici pro hru Plamen, která je k dispozici v sekretariátu OSH Písek. 
                    -  předal členům VV nabídku  na pořízení polokošil jako doplnění výbavy pracovního stejnokroje  
                       s 50% finanční účastí  
                     

 Br. Novák  - seznámil přítomné členy s vyhlášením nového ročníku soutěže „PO očima dětí“ pro rok 2017,  
        v souvislosti s vyhlášením tohoto ročníku se připravuje metodický pokyn na „PO očima dětí 2017“ 
                  - aktiv ZH JčK  organizuje OSH Prachatice a je stanoven na 15.10.2016 s místem konání Volary, 
                    Úkol: br. Novák zajistí pozvánky  a dopravu pro ZH našeho OSH na tento aktiv . 
                                               

K bodu 7 -  Diskuse 

 Diskuse se nesla ve všeobecné rovině a dotazy byly zodpovězeny při jednání;                 
 
K bodu 8 
Usnesení a závěr 

 
 
 
 
 
 
 

Termín zasedání příštího výkonného výboru:   29.9.2016 ve čtvrtek  od 14:00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Eva Němcová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 U S N E S E N Í č. 7/2016 
z mimořádného  zasedání Výkonného výboru OSH ČMS Písek  konaného dne 30.8.2016  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 28.6.2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 

1. Konstatuje: 

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

k bodu 3) – zpráva sekretariátu za uplynulé období 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1. Bere na vědomí: 

 zprávu sekretariátu za uplynulé období 

k bodu 4) – informace o PS – O putovní pohár hasičů okresu Písek  

Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí : 
           rozhodnutí členů  výkonného výboru OSH Písek  o tom, že výsledky třetího kola Pohárové soutěže 
            „O putovní pohár hasičů okresu Písek“ pro rok 2016 konaného dne 9.7.2016 ve Zbelítově, 
            se nebudou započítávat do celkového hodnocení soutěže.    
 
k bodu 5) – informace o hospodaření OSH Písek za I. pololetí 2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Bere na vědomí: 
           členové výkonného výboru OSH Písek byli seznámeni s čerpáním  a zůstatkem finančních prostředků za 
             I. pololetí roku 2016 
            
k bodu 6) – 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   
 
 k bodu 7) – diskuse 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Projednal a bere na vědomí:              
            diskusní příspěvky členů VV OSH  
 
k bodu 8) – usnesení a závěr 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.Projednal a schvaluje:  

a)  Průběžné zprávy sekretariátu a jednotlivých vedoucích OR; 
b)     Udělení svazových vyznamenání dle předloženého seznamu; 
c)     Změnu termínu PS SDH Mirotice  24.9.2016 
d)  Stanovisko VV k 3. kolu Pohárové soutěže o putovní pohár hasičů okresu Písek pro rok 2016 pořádaného dne   

 9.7.2016 ve Zbelítově;  výsledky této soutěže se nebudou započítávat do celkové  klasifikace 
 pohárové soutěže o putovní pohár hasičů okresu Písek pro rok 2016. 

e)     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  30.8.2016 
 
 
Usnesení bylo schváleno. 


