USNESENÍ

ze Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov
konaného 2. listopadu 2018 v Trutnově

I.SCHVALUJE

1)
2)
3)
4)
5)

Zprávu o činnosti Výkonného výboru a okresní organizace za období
Zprávu Okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2018
Rozpočet OSH Trutnov na rok 2019
Zprávy vedoucích odborných rad
Plán práce VV OSH a zaměření činnosti na rok 2019
II. BERE NA VĚDOMÍ

1) Zprávu Mandátové komise o usnášení – schopnosti shromáždění
3) Informace z vystoupení hostů
4) Materiál k zajištění VVH SDH a okrsků
5) Informace kanceláře OSH
6) Materiály k ochraně osobních údajů (GDPR)
7) Materiály k přehledu o majetku a závazcích nebo účetní uzávěrky v SH ČMS
III. UKLÁDÁ
1. Výkonnému výboru OSH
- Působit na zvyšování odborné způsobilosti a znalosti členů sdružení prostřednictvím školení
- Pracovat s dotačními programy, zaměřenými na vzdělávání členů, volnočasové
aktivity, soutěžní a sportovní činnost a akcemi pro veřejnost
- 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
- Spolupracovat se sportovními organizacemi v rámci okresu Trutnov
- Spolupracovat s ostatními OSH v rámci Krajského sdružení hasičů
- Vyhodnotit diskuzi z dnešního Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
kalendáře soutěží
2. Starostům okrsků
- Předávat informace z VV do výborů Sborů dobrovolných hasičů okrsku

3. Starostům SDH
- doplňovat průběžně registrace hasičů, mladých hasičů, vedoucích kolektivů
mládeže
- dbát na zabezpečení ochrany osobních dat, zabránit úniku dat z Evidence
odpovědným přístupem k této problematice
-informovat členskou základnu o usnesení z dnešního Shromáždění.
IV. DOPORUČUJE VÝBORŮM SDH
- Vedení kronik v SDH, historicky významný materiál předávat k archivaci
Okresnímu archivu –
- Spolupracovat 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
- 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
- Pracovat odpovědně s Evidencí hasičů, chránit osobní data členů
- 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.
-Využívat služeb Výzbrojny Požární bezpečnosti s.r.o. – střediska Hradec
Králové
V. NAVRHUJE
- kandidáta na funkci starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
současného náměstka starosty sdružení, Jana Slámečku.
Na doplňky a návrhy z diskuze:
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