
 

 Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR  při OSH ČMS Písek 
dne 29.9.2016 

 
Přítomni: dle presenční listiny 
    
Program :  

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z posledního zasedání VV OSH ČMS Písek dne  30.8.2016 
3. Informace zástupce HZS JčK – ÚO Písek o stavu PO na okrese Písek  
4. Zpráva sekretariátu o činnosti za uplynulé období 
5. Kontrola usnesení V. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu Písek a plnění Programu  činnosti SH ČMS na období 

2015 až 2020  v podmínkách našeho okresu 
6. Návrh plánu práce VV OSH Písek a jednotlivých odborných rad na rok 2017 
7. Projednání návrhu jednotlivých akcí do konce roku 2016.  
8. Jmenování členů inventarizační a likvidační komise  
9. Informace z jednání VV KSH ČMS  
10. Projednání harmonogramu – příprava ZPRAVODAJE 2016, aktivy funkcionářů SDH, školení apod. 
11. Informace jednotlivých vedoucích odborných rad a KaRR při OSH ČMS Písek o činnosti za  

uplynulé období a úkolech na příští období 
12. Diskuze 
13. Usnesení a závěr jednání 

 
K bodu 1 
Zasedání zahájil br. Jiří Heinrich, starosta OSH, přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání – 
-  bez připomínek. 
 
K bodu 2 
Přečteno usnesení z minulého zasedání ze dne  30.8.2016  – bez připomínek 
 
K bodu 3 
Informace zástupce HZS JčK – ÚO Písek  Ing. Filipa Jareše, HZS ÚO JčK Písek  - četnost výjezdů k likvidaci 
požárů s vyčíslením finančních škod na okrese Písek,   příprava cyklického školení v měsíci říjnu 2016  (kontaktní 
osoba p. Viktora),   
 
K bodu 4 
Zpráva sekretariátu o činnosti za uplynulé období, seznámení s  došlou poštou.  

 vyhlášení nového ročníku PO očima dětí 2017 

 informace o veřejné výzvě SH ČMS dorostencům pro reprezentaci v roce 2017 

 informace o mistrovství v PS ČR 2016  v Brně 

 rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen a soutěžích dorostu, ročník 2016-2017  
 

 
 
 

 Informace o poskytnutí finančního příspěvku Sdružení sportovních svazů České republiky v projektu „Mladý 
sportovec“ pro OSH Písek 

 Informace k zadávání údajů o sportovních aktivitách členů SDH - starosta OSH připomněl povinnost zasílání 
přihlášek do soutěže na OSH Písek.  

 Informace o přípravě aktivu zasloužilých hasičů JčK, který letos organizuje OSH Prachatice ve Volarech 

 Informace o poskytnutí příspěvku 1.000,00 Kč evidovaným okrskům. VV jednohlasně odsouhlasil úhradu 
tohoto příspěvku evidovaným okrskům. 

 Školení vedoucích a instruktorů MH  je plánováno na 21.-22.10.2016 RZ Benešovský mlýn. 

 Apelace na starosty SDH, aby včas předávali návrhy na vyznamenání svých členů – funkcionářů!  
 



 

K bodu 5  
 - Kontrola usnesení V. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu Písek a plnění Programu  činnosti SH ČMS na   
   období 2015 až 2020  v podmínkách našeho okresu. 
 
K bodu 6 
Informace k návrhu plánu práce a jednotlivých odborných rad v roce 2017. 
Úkol pro vedoucí OR:  zaslat na OSH Písek plán práce OR na rok 2017 do 31.10.2016 
 
K bodu 7  
Projednání návrhu jednotlivých akcí do 31.12. 2016: 

  Příspěvky do „Zpravodaje“ lze odevzdat v kanceláři starosty OSH Písek do 15.10.2016  tak,  aby  byl    

    připraven do tisku 31.10.2016  
 
Termíny aktivů funkcionářů:  
 
  7. 11. 2016 (pondělí)       od 18,00 hodin -       Čimelice - pohostinství “Na Hvížďalce”  
  8. 11. 2016 (úterý)                  od 18,00 hodin -       Putim -  pohostinství “U Cimbury”  
  9. 11. 2016 (středa)       od 18,00 hodin -       Tálín – Tálínská hospoda  
10. 11. 2016 (čtvrtek)       od 18,00 hodin -        Podolí I. - Kulturní dům  
11. 11. 2016 (pátek)                       od 18,00 hodin -        Květuš -  Kulturní dům 

 

 25.11.2016 (pátek) v 10:00 hodin restaurace Olympie Písek – aktiv funkcionářů.  Účast maximálně  2 
členů  ze sboru nahlásit na aktivech nebo telefonicky 382 212 902 na OSH Písek 
 

K bodu 8 
Jmenování členů inventarizační a likvidační komise pro rok 2016: 

 Jmenování inventarizační a likvidační komise pro OSH Písek v tomto složení: 
pp. Kubec Jaroslav, Mácha František, Novák Jiří, Uhlík Miloslav,   Staněk Tomáš 

 
K bodu 9 
Informace z jednání VV KSH ČMS  
Br. Novák  podal informaci o činnosti KSH JčK  - vyhodnocení krajských soutěží 6.10.2016 Český Krumlov 
 
K bodu 10 
Projednání harmonogramu – příprava ZPRAVODAJE 2016, aktivy funkcionářů SDH, školení apod. 
– projednání harmonogramu aktivů funkcionářů SDH s účastí zástupců HZS JčK ÚO Písek 
 
K bodu 11   
Informace jednotlivých vedoucích odborných rad a KaRR při OSH ČMS Písek za uplynulé období 

 Br. Novák –  informace o novém  ročníku soutěže PO očima dětí 2017 
-   návrh na pořízení stejnokrojové košile i pro ZH : VV návrh jednohlasně podpořil  
-   apeloval na  členy VV, aby více spolupracovali s vedoucími MH                

 Br. Ušatý    - před  PS ve Skalách byla provedena kontrola členských průkazů  
  - návrh na setkání ORR ještě před zahájením aktivů 

  - informoval o  ukončení pohárových soutěží v požárním sportu v roce  2016 a vyhodnotil jejich  
                            celoroční průběh  
     Br. Kubec   -  stručná informace o činnosti KaRR a návrhu plánu v roce 2017 

 Br. Šupitar -  zhodnocení pohárových soutěží MH v roce 2016 
                        -  informace o pořádaném školení vedoucích MH a instruktorů 21.-22.10.2016 
                           v RZ Benešovský mlýn. Pozvánka a přihlášky budou včas rozeslány, rovněž budou k dispozici 
                           na webu OSH Písek. 
                        -  informace o zahájení nového podzimního kola hry Plamen 2016-17  

                     
K bodu 12 
Diskuse 

 Br. Řehoř   – seznámil členy VV s nesouhlasem a novým protestem v rozhodnutí VV OSH Písek dne 30.8.2016  
k pořádání PS ve Zbelítově .  Za SDH Zbelítov  předal  Výkonnému výboru  novu stížnost k vyřízení této 
záležitosti  adresovanou na OSH Písek - KaRR.  KaRR zpracuje stanovisko k celé stížnosti a na příštím 
zasedání VV KaRR bude podána informace. 
 

 Diskuze se dále nesla ve všeobecné rovině a dotazy byly zodpovězeny při jednání 
 
 
 
 



 

 
 
K bodu 13 
Usnesení a závěr 
 
Příští zasedání VV a KaRR OSH Písek se koná dne 26.10.2016  (středa!!!!!) od 14:00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala : Eva Němcová,  17:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

U S N E S E N Í č. 8/2016 
z pravidelného  zasedání Výkonného výboru OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR  při OSH ČMS Písek  

konaného dne 29.9.2016  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 30.8.2016 
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 JčK – ÚO Písek o stavu PO na okrese Písek 
Výkonný výbor OSH Písek: 
1. Bere na vědomí: 
  informace  zástupce HZS JčK – ÚO Písek o stavu PO na okrese Písek 
 
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 plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS   
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí : 
           kontrolní zprávu o plnění  usnesení V. sjezdu SH ČMS v podmínkách okresu Písek a plnění Programu  
            činnosti SH ČMS na období 2015 až 2020 v podmínkách našeho okresu     
              
k bodu 6) – informace k  návrhu plánu VV  OSH ČMS Písek a jednotlivých odborných rad na rok 2017  
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Bere na vědomí: 
           návrh  plánu činnosti VV OSH Písek a jednotlivých OR na rok 2017 
   
k bodu 7) – informace k  návrhu jednotlivých akcí do konce roku 2016 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí: 
   termíny aktivů funkcionářů SDH okresu Písek v listopadu 2016 

  7. 11. 2016 (pondělí)       od 18,00 hodin -       Čimelice - pohostinství “Na Hvížďalce”  
  8. 11. 2016 (úterý)                  od 18,00 hodin -       Putim -  pohostinství “U Cimbury”  
  9. 11. 2016 (středa)       od 18,00 hodin -       Tálín – Tálínská hospoda  
10. 11. 2016 (čtvrtek)       od 18,00 hodin -        Podolí I. - Kulturní dům  
11. 11. 2016 (pátek)                       od 18,00 hodin -        Květuš -  Kulturní dům 

 
   termín aktivu zasloužilých funkcionářů SDH OSH Písek 25.11.2016 v Písku – Olympie 
   školení vedoucích a instruktorů MH dne 21.10.-22.10.2016 – RZ Benešovský mlýn 
 
k bodu 8) – informace ke jmenování členů inventarizační a likvidační komise OSH Písek 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí: 
   jmenování členů inventarizační a likvidační komise OSH Písek ke 31.12.2016 ve složení: 
                pp. Kubec Jaroslav, Mácha František, Novák Jiří, Uhlík Miloslav, Staněk Tomáš 
 
k bodu 9) – informace z jednání VV KSH JčK 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí 
   informace z jednání VV KSH JčK 
 
k bodu 10) – informace z projednání harmonogramu přípravy Zpravodaje 2016, aktivů funkcionářů SDH, školení.. 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.       Bere na vědomí 
   harmonogram  příprav:  „Zpravodaj 2016“, aktivy funkcionářů SDH,  aktiv zasloužilých funkcionářů, 
                školení.. 



 

     
 
 
 
 
 
k bodu 11) – 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 12) – diskuse 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.      Projednal a bere na vědomí:              
            diskusní příspěvky členů VV OSH  
 
k bodu 13) – usnesení a závěr 
Výkonný výbor OSH ČMS Písek: 
1.Projednal a schvaluje:  

a)  Průběžné zprávy sekretariátu a jednotlivých vedoucích OR; 
b)     Proplacení příspěvku 1000,-- Kč registrovaným okrskům v roce 2016; 
c)   Termíny aktivů funkcionářů SDH OSH Písek; 
d)   Termín aktivu zasloužilých funkcionářů SDH OSH Písek 25.11.2016 v Písku – Restaurace Olympie 
e)   Jmenování inventarizační a likvidační komise OSH Písek k 31.12.2016; 
f)   Udělení svazových vyznamenání dle předloženého seznamu 
g)  Protest SDH Zbelítov ke stanovisku VV OSH Písek k rozhodnutí v pořádání PS dne 9.7.2016 ve Zbelítově 
h)     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; 

   KaRR OSH Písek zpracovat stanovisko ke stížnosti k rozhodnutí VV OSH dne 30.8.2016  
  SDH Zbelítov do 31.10.2016 

   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  29.9.2016 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


