Návrh:

USNESENÍ
ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov,
konaného 11.listopadu 2016 v Trutnově.

I. SCHVALUJE
a) Zprávu o činnosti výkonného výboru a okresní organizace za období od 18.března
2016 do 11.11.2016
b) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za uvedené období
c) Rozpočet na rok 2017
d) Zprávy vedoucích odborných rad: Represe, prevence a mládeže

II. BERE NA VĚDOMÍ
1)
2)
3)
4)

Zprávu o činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů
Zprávu mandátové komise o usnášení-schopnosti shromáždění
Změny Stejnokrojového předpisu SHČMS
Informace z vystoupení hostů

III. UKLÁDÁ
-

1. Výkonnému výboru OSH:
Zajistit delegáty na významná výročí a oslavy vzniku SDH
Pracovat s dotačními programy zaměřenými na volnočasové aktivity mládeže, prevenci,
Působit na zvyšování odborné způsobilosti členů sdružení a členů JPO obcí.
Spolupracovat s územním odborem HZS Trutnov – jeho stanicemi při organizování
společných akcí na úseku represe, prevence a práce s mládeží
Spolupracovat s okresními sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
Spolupracovat se sportovními organizacemi v rámci okresu Trutnov
Spolupracovat s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech .
Vyhodnotit diskuzi ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
Zabezpečit průběh okresních kol v PS, plamenu a dorostu v termínech dle kalendáře
soutěží
Zabezpečit ve spolupráci s Odbornou radou mládeže Letní tábor 2017 ve Stárkově, nebo
v Bílých Poličanech
Ve spolupráci s vedením ÚHŠ v Bílých Poličanech připravit realizaci odkoupení části
areálu Zámku pro vybudování Střediska mládeže a ochrany obyvatel
Připravit školení starostů a jednatelů, hospodářů, pokladníků revizorů a revizních rad v
termínu listopad 2016 - až listopad 2017

-

2. Starostům okrsků
Ve spolupráci s veliteli okrsků, zabezpečit okrsková kola v Požárním sportu
předávat informace z jednání VV do sborů okrsku a zpětně informovat VV o
akcích sborů
- podávat návrhy na vyznamenání členů a sborů

3. Starostům SDH
- doplňovat průběžně registrace hasičů, mladých hasičů, vedoucích kolektivů mládeže
- dbát na zabezpečení ochrany osobních dat odpovědným přístupem k programu
Evidence a tak zabránit úniku dat
- věnovat pozornost výměně členských průkazů
- s časovým předstihem minimálně 1 měsíce podávat návrhy na vyznamenání, které
uděluje VV KSH a a s předstihem minimálně 2 měsíce na vyznamenání, která uděluje
VV SH ČMS
- u sborů, které jsou pořadateli okrskových, pohárových nebo jiných soutěží pod hlavičkou
SDH, s předstihem připravit propozice soutěže dle pokynů Ústřední odborné rady
hasičských soutěží
- informovat členskou základnu o usnesení z dnešního Shromáždění
-

IV. DOPORUČUJE SDH
-

Vedení kronik v SDH, historicky významný materiál předávat k archivaci Okresnímu
archivu
Zvýšit spolupráci s HVP, využívat služeb pojištění u HVP a.s., uzavřít s HVP a.s. smlouvy o
spolupráci a zvýšit tak pro pojištění hasičů v okrese Trutnov
Dbát o odbornou způsobilost členů sboru, plnit podmínky odznaku Preventista a Hasič
Zajímavé postřehy z akcí sboru zasílat na OSH, případně do Hasičských novin a Alarm
revue, regionálního tisku
Odebírat Hasičské noviny
Využívat Statutu vyznamenání k ohodnocení dobré práce členů a funkcionářů sboru a
okrsků
Věnovat pozornost a podporu bývalým funkcionářům, hodnotit obětavou činnost
funkcionářů současných
Dbát na kázeň a vystupování a ústroj jednotlivých členů SDH na veřejnosti
Větší disciplinovaností a jasnými pravidly při hasičských soutěžích eliminovat úrazy a
mimořádné události.
Spolupracovat s Výzbrojnou Požární bezpečnosti s.r.o. – střediskem Hradec Králové,
využívat její služby i prostřednictvím internetového obchodu - www.VYZBROJNA.cz

Na doplnění:

V Trutnově 11.listopadu 2016
Předsedající:

Ověřovatelé zápisu:

