Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Trutnov
Usnesení
shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, konaného dne 6.11.2009 v Trutnově, po
vyslechnutí zprávy starosty, vedoucích odborných rad, vedoucího aktivu ZH při OSH Trutnov a
po diskuzi za účasti 58 představitelů SDH ze 76 pozvaných
starostů okrsků
12 členů VV
6 členů ORKR
6 hostů
12 Zasloužilých hasičů

A. Schvaluje:
1. Průběžnou zprávu starosty o činnosti VV OSH Trutnov od posledního shromáždění starostů
SDH
2. Průběžnou zprávu o čerpání finančních prostředků OSH Trutnov v roce 2009

B. Bere na vědomí:
1. Zprávy odborných rad - prevence
- represe
- mládeže
- Zasloužilých hasičů okresu Trutnov
2. Informace hostů:
vedoucího manažera VPO pro kraj Královéhradecký a Pardubický p. Petra Lajbnera
ředitele pobočky HVP Jičín p.Břetislava Holšána

C. Ukládá:
1. Starostům SDH:
- zabezpečit konání výročních valných hromad SDH do 15.1.2010, ve výjimečných případech
maximálně do 31.1.2010,
- nahlásit okrsku a kanceláři OSH do 10.listopadu 2009 termíny konání výročních valných
hromad SDH,
- hlášení o činnosti SDH a zprávu o výroční valné hromadě společně s přílohou registračního listu
SDH předat na OSH do 15.1.2010, po dohodě ve výjimečných případech do 31.1.2010,
- zajistit řádnou a včasnou registraci kolektivů mládeže do 31.12.2009,
- zajistit úhradu členských příspěvků za mládež i dospělé do 31.1.2010,
- doplňovat průběžně registrace hasičů, mladých hasičů, vedoucích kolektivů mládeže,
- podávat s dostatečným časovým předstihem návrhy na ocenění, které se zasílají na ústředí SH
ČMS a KSH ČMS.
- zajistit delegáty na shromáždění delegátů SDH okresu
(podle klíče: za každý sbor 2 delegáti s doporučením, aby pokud jsou ve sboru ženy, jedním
delegátem byla žena)
- doplnit registrace mládeže, vedoucích kolektivů a referentů mládeže

informovat členskou základnu o usnesení shromáždění starostů OSH, především pak o
schváleném harmonogramu přípravy IV. sjezdu SH ČMS, svolaného na dny
3. a 4. července 2010 do Ostravy
- soustřeďovat a předávat podklady pro zpracování zprávy za funkční období a zápisu
do okresní kroniky
- vytypovat a předat na OSH návrhy kandidátů vhodných pro zapojení do činnosti ve VV
či odborných radách pro příští volební období

-

2. Starostům okrsků:
- zajistit delegáty na výroční valné hromady SDH,
- zajistit konání výročních valných hromad okrsků do 28.2.2010,
- nahlásit nejméně 14 dní předem termíny konání výročních valných hromad okrsků na OSH,
- hodnotit odbornou přípravu SDH okrsku v jednotlivých odbornostech a dosažených
způsobilostech
- soustředit materiály pro hodnocení činnosti okrsku
- soustřeďovat dokumentaci o činnosti okrsku a předávat k archivaci souhrnné výroční zprávy
- v rámci valné hromady okrsku zajistit volbu nového výboru okrsku, zprávu o výsledku voleb
předat na OSH do 1.3.2010

3. Odborným radám:
- předložit výkonnému výboru plány činnosti na rok 2010
- zpracovat podklady hlavních úkolů a zaměření činnosti do příštího volebního období
- zajistit konání shromáždění aktivů odborných rad do 5.3.2010
- OR velitelů - ve spolupráci s HZS zabezpečovat výcvik členů JPO,
- zajistit odbornou přípravu jednotek,
- ve spolupráci s HZS zabezpečit okresní kolo soutěže v PS,
- OR mládeže - zajistit základní kurz pro získání minima vedoucího mládeže,
- zabezpečit pomoc SDH pořádajícím pohárové soutěže MH,
- zabezpečit uspořádání okresního kola soutěže Plamen a dorostu v roce 2010,
- zabezpečit možnosti podání projektů v otevřených grantech pro činnost mládeže,
- zabezpečit Letní tábor MH ve Stárkově
- OR prevence - získávat nové členy pro odbornost preventisty, zvyšovat odbornost u stávajících
držitelů odznaku preventivy
- zajistit semináře pro členy OORP, preventisty SDH a preventisty pracující pro
obce
- připravit návrh pro zařazení prvků prevence do hodnocení okrsků,
- nadále rozvíjet svou činnost na úseku ochrany obyvatel
- vedení aktivu zasloužilých hasičů – ve spolupráci s OSH pořádat akce pro Zasloužilé hasiče
okresu Trutnov
aktivně se účastnit akcí pořádaných Krajským sdružením hasičů pro ZH kraje

4. Výkonnému výboru OSH:
- zajistit delegáty na výroční valné hromady okrsků, významná výročí a oslavy v SDH, která
budou včas nahlášeny na OSH,
- sestavit z dodaných podkladů v hlášení o činnosti kalendář akcí, soutěží a výročí v rámci okresu,

-

v rámci okresu pokračovat v přípravách jednání a shromáždění delegátů sborů, předcházejících
IV. řádnému sjezdu SH ČMS,
zajistit delegáty na aktivy odborných rad,
zajistit konání shromáždění delegátů SDH okresu do 31.3.2010 s volbou nového výkonného
výboru OSH (místo konání bude upřesněno termín 6.3.2010),
na listopadovém jednání VV OSH jmenovat: předsedu a členy komise pro přípravu voleb
vydat pro konání volebních VV hromad sborů , okrsků a okresního sdružení volební řád
připravit plán činnosti na období let 2010 – 2015 , který bude obsahovat kriteria pro hodnocení
činnosti okrsků
dořešit ustavení sportovní komise
vyhodnotit diskusní příspěvky

D. Doporučuje:
- vedení kronik v SDH a zajišťování historického materiálu,
- využívat výhod a služeb pojištění u HVP a.s., uzavřít s HVP a.s.smlouvy o spolupráci
- nadále zajišťovat doplňování odborností a odborných způsobilostí v každém SDH,
- zasílat zajímavé příspěvky o své činnosti či jiné zajímavé články do Zpravodaje OSH Trutnov,
případně do Zpravodaje krajského sdružení hasičů a Hasičských novin
- využívat statutu vyznamenání k ohodnocení dobré práce členů SDH i funkcionářů okrsků,
- věnovat pozornost a podporu bývalým přestárlým zasloužilým funkcionářům, hodnotit obětavou
činnost funkcionářů současných,
- doporučuje nahlásit na OSH podklady pro sestavení termínového kalendáře akcí na rok 2010.

