USNESENÍ
ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov
konaného 3. listopadu 2017 v Bílých Poličanech
I.SCHVALUJE
a) Zprávu o činnosti Výkonného výboru a okresní organizace za období
od 16. března 2017 do 31. října 2017
b) Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření do 31.10. 2017
c) Zprávy vedoucích odborných rad
II. BERE NA VĚDOMÍ
1) Zprávu o činnosti Aktivu Zasloužilých hasičů
2) Zprávu Mandátové komise o usnášení – schopnosti shromáždění
3) Informace a vystoupení hostů
III. UKLÁDÁ
1.Výkonnému výboru OSH
- Zajistit delegáty na VVH SDH a okrsků
- Působit na zvyšování odborné způsobilosti a znalosti členů sdružení prostřednictvím školení, účasti členů v Univerzitě dobrovolného hasiče
-Pracovat s dotačními programy, zaměřenými na vzdělávání členů, volnočasové
aktivity mládeže, preventivně výchovnou činnost, sportovní a soutěžní činnost
- Působit na zvyšování odborné způsobilosti členů sdružení v JSDH obcí
- Spolupracovat s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech
- Spolupracovat s Územním odborem HZS Trutnov a jeho stanicemi při organizování společných akcí na úseku represe, prevence a práce s mládeží
-Připravit Letní tábor mládeže v areálu Zámku Bílé Poličany
- Spolupracovat se sportovními organizacemi v rámci okresu
- Přehodnotit současné smlouvy o Kolektivním členství s jednotlivými obcemi a
městy dle platných Stanov SH ČMS a nahradit je smlouvami o spolupráci
-Uskutečnit školení funkcionářů sborů.
2. Starostům okrsků
-ve spolupráci s výbory okrsků zabezpečit konání Výročních valných hromad
okrsků – v termínu nahlásit datum a místo konání VVH
-věnovat pozornost změnám ve stanovách SHČMS, platných od 1.9.2017

a dodržovat jejich ustanovení
3. Starostům SDH
-informovat členskou základnu o usnesení z dnešního Shromáždění
-věnovat pozornost změnám ve Stanovách SH ČMS, platných od 1.9.
2017 a dodržovat jejich ustanovení
-zvolit v každém SDH referenta preventivně – výchovné činnosti
(preventistu sboru) a zařadit jako člena výboru sboru
-s časovým předstihem 1 měsíce podávat návrhy na vyznamenání, které uděluje
KSH a s předstihem minimálně 2 měsíce na vyznamenání, která uděluje
SH ČMS
-dbát na přesnost vedení evidence členské základny, včetně registrace mladých
Hasičů
-pracovat aktivně s programem Evidence SDH

IV. DOPORUČUJE
1.Členům SDH
-zvyšovat svou odbornost – zapojit se do přípravy na získání odbornosti
Hasič a Preventista
-přihlásit se na studium v Univerzitě dobrovolného hasiče v ÚHŠ Bílé Poličany
-dbát na kázeň při vystupování na veřejnosti, dodržovat stejnokrojový předpis
a Statut pro udělování vyznamenání (nošení vyznamenání a označení)
2.Sborů dobrovolných hasičů
-zvýšit spolupráci s HVP, uzavírat smlouvy o spolupráci s HVP
-při přípravě hasičských soutěží dodržovat bezpečnost, disciplinovaností
a jasně stanovenými pravidly předcházet neregulérnosti soutěží
-dobrou práci členů ohodnotit vyznamenáním dle Statutu o udělování
vyznamenání SHČMS
-věnovat pozornost a podporu bývalým funkcionářům, zasloužilým členům
sboru a Zasloužilým hasičům a nemocným
-vést kroniky a záznamy o činnosti sboru
-využívat služeb Výzbrojny požární ochrany – Požární bezpečností s.r.o –
střediskem Hradec Králové

Na doplňky:
V Bílých Poličanech 3.11.2017
Předsedající:
Předseda návrhové komise:

Ověřil:

