USNESENÍ
ze Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov
dne 7.listopadu 2014 v Trutnově
I. SCHVALUJE
a) zprávu o činnosti výkonného výboru OSH za uplynulé období, zprávy vedoucích rady
velitelů, mládeže a prevence
b) zprávu kontrolní a revizní rady o kontrolní činnosti v roce 2014
c) čerpání rozpočtu OSH do 31.října 2014
d) konání I. kol soutěží požárních družstev v termínu do 23. května 2015
e) termín okresního kola soutěže v požárním sportu dospělých dne 30.května 2015 na
stadionu v Trutnově s tím, že předběžné přihlášky budou na OSH zaslány nejpozději
do 13. května 2015 do 15,00 hodin
f) termín okresního kola hry Plamen v Úpici v termínu 6. – 7. června2015
g) termín okresního kola dorostu v Trutnově 31. Května 2015
h) kalendář hasičských soutěží, termíny pořádání soutěží nahlásit na OSH do 30.11.2014
i) vyhlášení termínu konání Shromáždění delegátů SDH okresu Trutnov – tj. 11. duben 2015
s tím, že místo konání bude v předstihu oznámeno sborům prostřednictvím webu OSH
II. BERE NA VĚDOMÍ
a) zprávu mandátové komise o usnášení-schopnosti shromáždění
III. UKLÁDÁ
1. Výkonnému výboru OSH:
a) vnitroorganizační radě pro přípravu voleb do výborů SDH,
okrsků a orgánů OSH –dále pracovat na přípravě voleb - zodpovídá náměstek starosty OSH
Zdeněk Pelc, termín průběžný do konání Shromáždění delegátů OSH
b) věnovat zvýšenou pozornost činnosti okrsků tak, aby se pravidelně scházely a přenášely
úkoly z OSH na SDH a naopak.
c) průběžně hodnotit účast členů výkonného výboru na jednáních a jejich podíl na pomoci
okrskům a SDH - zodpovídá starosta OSH,
d) hledat možnosti dalšího dofinancování pro rozvoj aktivit jednotlivých odborných rad
mimo odvodu z členských příspěvků,
e) s dostatečným předstihem informovat média o akcích v rámci okresu - zodpovídají
vedoucí odborných rad
f) zprávy ze Shromáždění představitelů SDH a vedení odborných rad zveřejnit na webových
stránkách www.oshtu.cz do týdne od uskutečnění jednání – zodpovídá starosta OSH
g) vyhodnotit písemné přihlášky do diskuze a reagovat na podněty – zodpovídá starosta OSH
2. Odborné radě velitelů:
a) dozorovat průběh I. kol soutěže požárních družstev dle pokynů schválených VV OSH
b) organizačně zajistit konání a průběh okresního kola soutěže v PS - 30.5.2014 v Trutnově
c) zajistit zkušební komisaře pro zkoušky z odbornosti „Hasič III. a II. stupně“ s tím, že
zkušební období pro tyto zkoušky trvá v období od 1.1.2015 průběžně do konce roku zodpovídá vedoucí odborné rady velitelů OSH TU
d) Zajistit konání školení nových rozhodčích v PS v termínu 27. a 28 .února 2015

e) Zajistit přezkoušení – prodloužení platnosti odborné způsobilosti rozhodčích – termín a
a místo bude upřesněno
3. Odborné radě mládeže:
a) organizačně zajistit konání a průběh okresního kola hry Plamen a dorostu takto:
- Okresní kolo hry PLAMEN – 6. – 7. června 2015 v Úpici
- Okresní kolo dorostu – 31. května 2015v Trutnově
b) aktivně se zapojit do vyhodnocení POOD
Zodpovídá– vedoucí odborné rady mládeže OSH TU
4. Odborné radě prevence:
a) dozorovat dětskou soutěž „PO očima dětí“
b) zajistit školení preventistů SDH okresu v takovém rozsahu a formě, aby byli připraveni ke
zkouškám z odbornosti „Preventista III. a II.stupně“,
c) zajistit zkušební komisaře pro zkoušky z odbornosti „PREVENTISTA II. stupně“ s tím, že
zkoušky pro získání této odbornosti budou probíhat v rámci pravidelných seminářů
Zodpovídá– vedoucí odborné rady prevence OSH TU
5. Okrskům:
a) pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku) konat okrskové porady, zodpovídá starosta
(popř. velitel) okrsku
b) zajistit konání I. kola soutěže požárních družstev dle pokynů schválených VV OSH. V
případě kdy nebude na soutěži použit přetlakový ventil, uvést tuto skutečnost v Propozicích
soutěže.
c) oznámit termín jednání okrsku a včas zaslat zápis z jednání na OSH (do 10-ti dnů po
ukončení jednání ) - zodpovídá starosta okrsku
d) zabezpečit účast minimálně jednoho soutěžního družstva mužů z okrsku v okresním kole
soutěže v požárním sportu - zodpovídá velitel okrsku
e) nominovat členy a projednat s nimi kandidaturu pro volby do vyšších orgánů, které se
uskuteční v rámci Shromáždění delegátů v roce 2015.
6. Okresní kontrolní a revizní radě:
a) sledovat hospodaření OSH 2014 - termín průběžně do 31.12.2015
Zodpovídá předseda OKRR
7. Sborům dobrovolných hasičů:
a) navrhnout členy SDH do okrsku na starostu, náměstka a vedoucího KRR,rady mládeže
(pokud SDH má mladé hasiče), preventistu, velitele a ostatní členy okrsku
b) v okrsku zvolit starostu, náměstka (náměstky) vedoucího KRR a ostatní funkcionáře dle
volebního řádu
c) v okrsku navrhnout do VV OSH starostu, jeho náměstky ,vedoucího OKRR a ostatní členy
OSH, popřípadě členy do vyšších orgánů tak, aby mohli být voleni a schvalování delegáty SDH
při jejich Shromáždění
Veškeré volby se provádí jako v SDH s tím rozdílem, že do vyšších orgánů se volí vždy
starosta, jeho náměstci, vedoucí KRR a ostatní (jako vedoucí rad) se schvalují, včetně
dalších členů. Vše podle Volebního řádu SH ČMS, hlava IX.,X.,XI.,XII a XIII.

d) účastnit se jednání v rámci okrsku a okresu, odevzdat ve stanovených termínech
požadované materiály nebo informace - jak okrskovému výboru, tak VV OSH TU - zodpovídá
starosta SDH
e) neprodleně hlásit změny v členské základně (nově přijaté, odhlášené, zemřelé) do
kanceláře OSH, podílet se na doplnění evidence o chybějící údaje u jednotlivých členů
f) v případě, že je SDH pořadatelem soutěže v požárním útoku, kde nebude na soutěži použit
přetlakový ventil, uvést tuto skutečnost v Propozicích soutěže. Zodpovídá velitel SDH
g) navrhnout a zvolit do výborů SDH, okrsků referenty prevence.
V Trutnově 7. Listopadu 2014

